


 
 ب  ر   الع   اة   ح  ى الن  د   ل  ا ه  ت   ان   ك  م  و   ة   يق  م  الع   ة   ي  ن   الب  

 : مقدم  ة
وشفيعنا  سيدنا وحبيبنا ؛أشرف األنبياء واملرسلني ؛والصالة والسالم على املبعوث رمحًة للعاملني، د هلل رب العاملنيـاحلم 

 صالة يا ؛على أتباعه وَمْن سار على هنجه إىل يوم الدينو  رينـالطيبني الطاهآله وأصحابه وعلى ، حممٍد النيبِّ األمني
 .دـمث أمَّا بع ..، وتكون لنا هبا وليًّا ونصريًا، وتغلق عنا هبا أبواب الشَّرِّ والتعسري، ح لنا هبا أبواب اخلري والتيسريـربنا تفت

 لّلُه ِبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمْكُتْمَها َفِإنَُّه آمِثٌ قَـْلُبُه َواَواَل َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة َوَمن يَ  }:فيقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل 
 .على احلياد يف أوقات األزماتإن أشد األماكن حرارة يف جهنم حمجوٌز للذين يقفون : ويقول دانيت، [ 382البقرة]{

أصدر كتابه األول م عندما 7591يف عام  تشو مسكيفمنذ أن ظهرت النظرية التوليدية التحويلية على يد نعوم 
وعلماء  ؛( إىل يومنا هذاأوجه النظرية التحويليةم عندما أصدر كتابه التارخيي )7591ويف عام  (الرتاكيب النحوية)

وكثريهم يف معظم األحيان غافلني أو متغافلني ، مدافعني أو ناقدينا إمَّ ، صوهنااللغة يف الغرب والشرق يدرسوهنا وميحِّ 
ا مشغوفني وعمَّ  تشو مسكيورأينا الكثري من أساتذتنا علماء العربية بنظرية  .العربالنحاة دادنا ره أجا صنعه وسطَّ عمَّ 
وأخذوا يرتمجون ويدرسون ويدافعون ويسطرون الكثري من الدراسات حول ، ره أجدادنا األفذاذ معرضني غري مبالنيسطَّ 

وا لتأكدوا من أهنم أحفاد أجداد و فعلول ؛فعلوا نصف ذلك مع أجدادهم أو أقلوليتهم ، ونظريته تشو مسكي
ولكن  ، عليهمل به تفضَّ يُ ومرياث أجدادهم ، ت إليهمبضاعتهم قد ردَّ  تشو مسكيوأيقنوا أن أكثر ما قاله ، عظماء

صون ال مينع وجود الكثري من رجاالت العربية وفرساهنا الذين يدرسون وميحِّ كل ما قلته وقاله غريي حول هذه الظاهرة 
فاأليام ، زات غريهمـمنجومل مينعهم ذلك من استكمال ما فاهتم ِبا فاقهم يف ، ويدافعون عن إجنازاهتمدهم تراث أجدا

 ومل يكن العلم يوًما ما حكًرا على أحد. ، دول
وَمْن يطَّلع ، تفكريالفدراستها والبحث فيها حباجة إىل إعمال العقل و  ؛ودراسة قضية البنية العميقة ارتبطت بزخم كبري 

 تشو مسكيعلى ستها ى الدراسات اللغوية احلديثة جيد أن كثريًا من علماء الغرب والشرق يوقفون معرفتها ودراعل
وغريهم  وعبد القاهر كسيبويه والزخمشري وابن جين ؛هبني ِبا ذكره عامل عريب أو قاله يف غابر زمانهغري آ، وأعوانه
فهو عامل ، وجهوده كبعض الشعوبيني لنحاة العرباحنيازًا ل؛ مسكيتشو  أقلل من قدر ينفهم أنَّ أن ال يُ  وأرجو، الكثري

فهو الذي أكد مرارًا ، مجيل علماء العربية وفضلهم عليه؛ معرتٌف باجلميل، علماء الغرب قليليف وأمثاله  جليلٌ فاضل 
ولكن  .ات أعدائهمسياسرافًضا وفاضًحا ل، دافًعا عن العرب وقضاياهموكان يف مواقفه مُ ، استفادته من كتاب سيبويه

دون أخذ يف  ؛جتد كثريًا من العلماء العرب ميتدحون ويهللون له بالبنية العميقةوخباصة ما يتعلق  ؛بعد ظهور أفكاره
 : وكما قال الشاعر، االعتبار ما أجنزه النحاة العرب يف هذا املضمار

ا ـوً وأبرح الناس شج والغنب يف العلم أضحى أشجى حمنة ُعلمت
ً
 ُهضماا عامل

 



 ؟ومشرق الشمس يبكينا وينتحب ةـا بزخرفـرب يلهينـأنرتك الغ: ويقول مصطفى صادق الرافعي
 ؟ربـر ينسـه يف البحـركـنت ذٌب لشاربه فكيفـٌر عـوعندنا هن    

 وبعض هذه، مارس كل ألوان االجتهاد وأنواعه إن العقل العريب": عبد العزيز محودةويقول الدكتور  
 .(7)؛ وليس التجاهل االحتقار"دات كانت حرية بالتطوير واإلثراءاالجتها

 ؛(di-strataثنائية البنية اللغوية ) النحو التوليدي التحويلييفرتض  ": ـ متثياًل ال حصًرايقول أحد الباحثني و   
غوية تتحول إىل بنية سطحية تشمل العناصر الكاملة للمقولة الل( deep structureهناك بنية ذهنية عميقة ) أنِبعين 

ظم داخله الذي تنت املكون الرتكييب: مها أساسنيلذا فالنموذج يتكون من مكونني  ؛(surface structureمنطوقة )
 ( 3..اخل " ).، الذي حيدد البدائل املمكنة لبنيتها السطحيةاملكون التحويلي و ، عناصر البنية العميقة

عنها خمرتع أم  تشو مسكيه ذكر  ا؟ وهل كل م؟ يعرفوا البنية العميقةهل النحاة العرب مل: والسؤال اآلن 
أين دور النحاة العرب يف هذا و  ؟؟ق عليها أفكارهفتكون له اجلدة يف الصياغة ولغة احلديث واللغة اليت طبَّ ، مكتشف

 ؟؟املضمار اللغوي املهم
 : التالـيولإلجابة على هذه األسئلة ستكون حماور هذه الدراسة على النحو   

 .ةـالبنية السطحيو ة ـالتعريف بالبنية العميق: أوالً 
 .يف تراثهممظاهر اهتمام النحاة بالبنية العميقة : ثانًيا
 .بالبنية العميقة يف املفردات والرتاكيب النحاة عنايةشواهد تؤكد : ثالثًا
 .وسائل التحويل من البنية العميقة إىل السطحية لدى النحاة العرب: رابًعا

 .ة ونتائج ذلكـلبنية العميقا بدراسة النحاة العرباهتمام أسباب : خامًسا

                                                 

  .(341) ص ؛م3007الكويت  ؛ط عامل املعرفة ؛لعبد العزيز محودة ؛املرايا املقعرة :ينظر( 7(

  (. 239-231صم،)3009 ؛(278) العدد ؛سلسلة عامل املعرفة ؛لنبيل علي ؛الفجوة الرقمية :ينظر( 3(

 



 : اآلتـي النحـووتفصيل احملاور السابقة على 
  ةِ يَّ حِ طْ السَّ  يةِ نْ والبِ  ةِ قَ يْـ مِ العَ  ةِ يَ نْـ بالبِ  عريفُ التَّ : أوالً 

البنية و  " (7. )يئة اليت بين عليها "اهل": الشيء بنية يذكر علماء اللغة العربية من أصحاب املعاجم أن: ةُ يَ نْـ البِ  
شبكة « البنية»و (3) ".أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البىن: وأنشد الفارسي عن أيب احلسن، البىنو  وهو البىن ؛ما بنيته

 ويرى أهنا، العالقات القائمة يف الواقع اليت قد يعقلها اإلنسان وجيردها بعد مالحظته للواقع يف كل عالقاته املتشابكة
ولكنه قد ال يدركها على ، وأهنا القانون الذي يضبط هذه العالقات، تربط بني عناصر الكـل الواقعـي أو جْتمع أجزاءه

  ليست ذاتية وال موضوعية متاماً.، كما تتبدَّى يف عقل اإلنسان،  ومن مث فالبنية .اإلطالق
 وإمنا هي كل من "اإلدراك"، لي جيرده اإلنسانهذا ال يعين أن البنية جمرد "إدراك" لشبكة العالقات ومنوذج عق 

، هلا وجود موضوعي يف الواقع، إىل جانب وجودها الذايت يف العقل، أن البنية أي ؛)الذايت( و"الشبكة" )املوضوعية(
، ةطحيالبنية الس: والبنية يف الدرس اللغوي هلا نوعان .وقد ال يدرك أياً منها، قد يدرك اإلنسان معظم أو بعض جوانبه

 .البنية السطحية هي كل هيكل الشيء ووحدته املادية الظاهرة: (surface structure)البنية السطحية  ؛البنية العميقةو 
وهي اليت متنح الظاهرة هويتها وتضفي عليها ، فهي كامنة يف صميم الشيء: (deep structure)البنية العميقة أمَّا 

أما إدراك البنية الكامنة ، فإدراكها أمر متيسر، ية السطحية املادية املباشرةخصوصيتها. وعادة ما يعي املرء إدراك البن
يتطلب استخدام احلواس وإعمال العقل واخليال واحلدس. لذا عادة ما يعيش البشر داخل ُبين ، فهو أمر أكثر صعوبة

د خطاهبم احلضاري دون وعي اجتماعية وتارخيية واقتصادية يستنبطوهنا فتؤثر يف سلوكهم وتشكيل رؤيتهم للكون وحتد
  .منهم

وهذا ـ كما يرى كثري من النحاة ـ " (الظاهر والباطن): وقد ميكننا التعبري عن البنية السطحية والعميقة بقولنا 
" ألن حسن الظاهر يدل على حسن الباطن"  ؛(2)الظاهر مماس لذلك الباطن كل جزء منه منطو عليه وحميط به"

(4). 
البنية السطحية( بالعالقة " بني مدخول العميقة( والرتكيب الظاهري )البنية قة بني الرتكيب الباطين )ه العالوميكن تشبي 

أنه يشبه املواد الداخلة : أي ؛فالرتكيب الباطين يف اللغة يشبه مدخول التفاعل الكيماوي، التفاعل الكيماوي ومنتوجه
أنه يشبه املواد الناجتة من : أي ؛منتوج التفاعل الكيماوي يشبه اللغةوالرتكيب الظاهري يف ، يف التفاعل الكيماوي
 .(9)التفاعل الكيماوي " 

                                                 

 .مادة )بين( ؛(7/12) ؛بريوت ؛ط املكتبة العلمية ؛للفيومي ؛واملصباح املنري ؛(74/54) ؛بريوت ؛ط دار صادر ؛البن منظور ؛لسان العرب :ينظر( 7)

 .(74/54لسان العرب ) :ينظر (3)

 .(3/411بريوت ) ؛ط عامل الكتب ؛حممد علي النجار :تح ؛البن جين ؛اخلصائص (2)

 .(3/145املصباح املنري ) :ينظر (4)

لعبــد اهلل أمحــد جــاد  ؛والــدرس النحــوي يف القــرن العشــرين ؛(93)ص ؛م7583 ؛الريــاض ؛دار العلــوم :ط ؛حملمــد علــي اخلــوي ؛دراســات لغويــة :ينظــر (9)
  .347ص ؛القاهرة ؛آلدابمكتبة ا :ط ؛الكرمي

 



وهذا الرتابط غري املنكر بني البنية السطحية والبنية العميقة ال مينع وجود فروق أو مسات تنماز هبا البنية   
  .متغايرينأو مصطلحني امسني فإن كانتا متطابقتني فال داعي للفصل بينهما ب، السطحية عن العميقة أو العكس

 : من أمهها ما يلـي ؛البنية السطحية بكثري من السماتاز ـمتن: ةـللبنية السطحيَّ مات املميزة السِّ  *
 .ـ هي البنية املنطوقة واملسموعة أو املكتوبة فعاًل ال تصورًا أو ختيالً 7
يغفل يف منتجه  لذلك فهو، مل املتعارف عليهااجلألن املتكلم يعمد إىل ما يريد بأقل العبارات أو  ؛ـ االختصار3

  .السطحية( كل ما يراه أو يتصور أنه غري مفيداللغوي النهائي )
فاالهتمام باللفظ حيتل مكانة عظيمة عند ، يف املعىن والبعد عن التعقيدات اللفظية ما أمكن ـ السهولة والوضوح2

 .املتعاملني مع البنية السطحية
 .على كالم العرب هو من كالم العرب غَ يْ فما صِ ، تطبق القواعد اللغوية والنحويةالبنية جيب أن  ألن هذه ؛ـ اإلعراب4
 
 : أمهها ما يلـي من، از البنية العميقة بكثري من السماتـتنم: ةـمات املميزة للبنية العميقالسِّ  *
نفسية يتصور  التوهم " حالة وذلك ألن .ألهنا تعتمد على إعمال الفكر واحلدس والتخمني ؛ـ صعوبة حتديدها7

 (.7اإلنسان معها تصورات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة")
 .فهي ختتلف باختالف املتصور هلا ؛يس هلا شكل معني أو صياغة واحدةـ ل3
 .الباحثني عن البنية العميقة اهتمامفهو حمورها ومناط  ؛ـ تعتمد على املعىن أكثر من اعتمادها على اللفظ2
 .هي مصدر أو مرجع البنية السطحيةلذا ف ؛ية نشأًة يف تصور أكثر العلماءمن السطح أقـدم ـ4

  ةِ ـقَ يْـ مِ العَ  ةِ ـيَ نْـ البِ بِ  بِ رـَ العَ  اةِ ـحَ الن   امِ ـمَ تِ اهْ  رُ ـاهِ ظَ مَ : ثانًيا
تج عن ذلك فن، وخباصة يف القرآن الكرمي ؛للكالم الظاهر والباطنى مَّ سَ ة طوائفهم ِبا يُ العرب بكافَّ  لقد اهتمَّ  

، (الباطن واالعتماد عليه )الباطنيةوفريق أوغل يف تأويل ، (يةمتاًما وال يعرتف إال بالظاهر )الظاهر  فريق يرفض الباطن
)وال  ؛ يتواَن يف ذلكوفريق ثالث كان موقفه وسطًا يتعامل مع الظاهر وإن احتاج إىل تأويله واالستعانة بالباطن مل

ومن الواضح أن ، خمتلف مدارسهم ومذاهبهم النحوية بالبنية العميقةالنحاة العرب يف  مَّ لقد اهتو  .(هنا داعي لإلطالة
ومظاهر ، دراستهم للبنية السطحية وانشغاهلم بإعراهبا مل يغض طرفهم وعقلهم عن البنية العميقة ملا يدرسونه أو يعربونه

: كتبهمقوهلم يف كثري من   ومن ذلك، وأحباثهم اللغويةاهتمام النحاة العرب بالبنية العميقة كثري ة كثرة مفرطة يف كتبهم 
وذلك إيذانًا بالبنية العميقة وذلك أثناء دراستهم للبنية  ؛(اخل ..، واملعىن، أصل الكالمو ، وتقدير الكالم، والتقدير)

                                                 

العــدد  ؛حبــث منشــور ِبجلــة كليــة اللغــة العربيــة رامعــة أم القــرى ؛ســيد رزق الطويــل :للــدكتور ؛" ظــاهرة التــوهم يف الدراســات النحويــة والتصــريفية":ينظــر (7)
   .(59 ؛85)ص ؛م7582سنة  ؛األول

 



خاصة لغوية بوصفها ، أن االكتفاء بوصف البنية السطحية ال يعين إنكار البنية العميقةوذلك ملعرفتهم " ، السطحية
وهي صاحلة للعمل بالتفعيل والتوليد منها حسب البيئة ، هذه اخلاصة اإلنسانية منحة من اهلل جل وعال .إنسانية

ال نعجب وال ندهش إذا جاء هذا التوليد خمتلًفا من بيئة  ومن مثَّ ، والبيئات اللغوية كثرية ال حصر هلا .اللغوية املعينة
  .(7)"خربل من فرد إىل فرد آ، إىل أخرى

العربية "فإن كثريًا من الكلمات حتمل مستويني أحدمها غري منطوق به واآلخر  وعودة إىل خصائص اللغة 
وأسوق هنا بعض  (.3ألنه مراد حكمًا وتقديراً) ؛املنطوق ويوجه تفسريه يفولكن غري املنطوق به يتحكم ، منطوق به

 .ا قلناهـأقوال النحاة لتأكيد م
، (2)" أصل الكالموهو  ؛رفٌة أَن يبتدَئ باأَلْعَرافِ ـرٌة ومعـوَأحسْنه إذا اجَتمع نك": ولـيق: هـ(078)تسيبويه : أوالً 

 .فهو أشهر من أن ندلل على فضله ؛يبويهوال داعي لكثرة النقل عن س
: أصل الكالموكان ، يقم زيد يقعد عمرو إنْ : فنحو قولك ؛وأما ربطه مجلة رملة": يقول: هـ(271) اجابن السرَّ : ثانًيا

جعلت إحدى ( إنْ ا دخلت )فلمَّ ، وال منه يف شيء، بيقعد عمرو فيقوم زيد ليس متصالً ، يقوم زيد يقعد عمرو
 اتساًعاواعلم أن العرب قد أقامت أمساء ليست بأزمنة مقام األزمنة ": ويقول (4)." اا واألخرى جوابً اجلملتني شرطً 

، فة أمساء الزمان إىل مصدر مضافإضا أصل الكالمأن يكون : أحدمها: ربنيوهذه األمساء جتيء على ض، اواختصارً 
: فاملراد يف مجيع هذا، جئتك مقدم احلاج وخفوق النجم وخالفة فالن وصالة العصر: فحذف اسم الزمان اتساًعا حنو

 (9) ."جئتك وقت مقدم احلاج ووقت خفوق النجم ووقت خالفة فالن ووقت صالة العصر
ا وألزموه موضعً  ؛اوحذفوا منه شيئً  ؛وا لفظهإىل شيء آخر غريَّ  الكالم عن أصلهالعرب إذا أزالوا ومن شأن ": ويقول 

م خالفوا به هلم على أهنَّ  ليكون ذلك دليالً  ؛وجعلوه كاملثل، ا إذا مل يأتوا حبرف يدل على ذلك املعىن ومل يصرفوهواحدً 
 ودخلت الباء لتؤكد  ليس زيد قائما: الكالمأصل  ؛ليس زيد بقائم: "فمن ذلك: قولوي (1)."أصل الكالم

 (1)."النفي وخص النفي هبا دون اإلجياب
ا خيرج لنا ممَّ : والتقدير ؛الكالمعليه سائر  واألوىل أن يكون املفعول حمذوفا دلَّ ": يقول: هـ(289)تالنحاس : ثالثًا

والدليل على هذا ، جيزه اهلل جهنم: العربية والتقدير يف ؛()فجزاؤه جهنمواجلواب ": . ويقول(8)" تنبت األرض مأكوالً 

                                                 

 .بالقاهرة جممع اللغة العربيةعبده الراجحي يف  :يف كلمة استقبال الدكتور كمال بشر( الدكتور:  7)

  .(11؛ )ص م 7580ندي؛ دار العلوم؛ القاهرة؛ لطه اجل ؛دكتوراه القرآين االستعمال ضوء يفظاهرة املطابقة النحوية  :ينظر( 3)
 .( 7/238) ؛بريوت ؛ط دار اجليل ؛عبد السالم هارون :تح ؛كتاب سيبويه )2(
   (.7/752م )7588بريوت  ؛مؤسسة الرسالة ؛احلسني الفتليعبد  تح: ؛األصول يف النحو البن السراج )4(
 .(7/752البن السراج ) ؛األصول )9(
 .(3/787السابق ) )1(
   .(3/395السابق ) )1(
   .(7/327) ؛م7588 ؛بريوت ؛عامل الكتب ؛2ط ؛للنحاس ؛إعراب القرآن )8(

 



اجلواب أن العرب حتذف مع ": ويقول .(7)باعده من رمحته ": أي ؛()ولعنه، عاقبه: أي ؛)وغضب اهلل عليه(أن بعده 
 ؛يف الكالم حذف ؛ا من قبلهفقد لبثت فيكم عمرً ": ويقول، (3)ويأىب اهلل كل شيء إال أن يتم نوره والتقدير ؛أىب

 أفال تعقلون ؛أ وال أكتب مث جئتكم باملعجزاتا من قبله تعرفوين بالصدق واألمانة ال أقر فقد لبثت فيكم عمرً : روالتقدي
: ومن ذلك قوله، ومن املالحظ طول تقدير البنية العميقة .(2)"؟؟أن هذا ال يكون إال من عند اهلل جل وعز

" : ويقول أيًضا ." وهنا نالحظ قصر البنية العميقة(4) قريةوسئل ال: مثل، مث ليقضوا أجل تفثهم: يف العربية والتقدير"
: األصل عند البصريني": ويقول، (9)"فحذفت التاء (تتزكى( )زكى)تألن أصل  ؛يف العربية واحد واملعىن والتقدير

ند األصل ع": اللَّهمَّ()عن  ويقول أيًضا، "(1)صويب مث أدغم: وعند الكوفيني األصل، ميت: صيوب مث أدغم مثل
 ؛ق نلحظ أن البنية العميقة قد خيتلف تقديرها بني مدرسة وأخرىـا سبوممَّ  .(1)"وامليمان بدل من يا، يا اهلل: سيبويه

 !!بل بني عامل وآخر
يقة ابن جين رمحه اهلل تعاىل من أكثر النحاة واللغويني العرب الذين أولوا البنية العم: (هـ253)ت ابن جين: رابًعا

أصوٌل غرُي َمْلُفْوٍظ  -العرب  -"ال يُنكُر أْن يكوَن يف كالِمِهْم : ابن جينوعن ذلك يقول ، م الفائقةاهتمامهم وعنايته
َرٌة إ، هِبَا مكن أن تتأول اللفظة على ظاهرها مل أاملعىن وإذا " : ويقول، "(8وهذا واسٌع يف كالمهم)ال أنَـَّها مع ذلك ُمَقدَّ

الدليل هنا إمنا يؤكد الظاهر ال الباطن فينبغي أن يكون العمل عليه دون يسغ العدول عنه إىل الباطن إال بدليل و 
 (5)غريه

فلسنا ننزل عن الظاهر وخنالف الشائع املطرد إىل ضرورة واستقباح إال بأمر يدعو إىل ذلك ال " : ويقول أيًضا 
ابن ويؤكد ، (70)مساع يؤيدهضرورة هنا فنحن على ما جيب من لزوم الظاهر وخمالفنا معتقد ملا ال قياس يعضده وال 

ألنه ال ُيستنكر االعتداد من صنع العرب وعن قصد منهم " عن بعض مفردات البىن العميقةعلي أن االستغناء جين 
، (77وإن مل جَيِْر علي ألسنتهم استعماله )، ألن الدليل إذا قام علي شيء يف حكم امللفوظ به ؛ِبا مل خيرج إي اللفظ

باب يف احلمل على الظاهر وإن أمكن أن يكون املراد ": ومن ذلك لديه ؛ب بالبنية السطحيةاهتمام العر ويتحدث عن 
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، هذا حنو من اللغة له انقسام؛ باب يف تدافع الظاهر" قوله ومنه ، (7)"هذا يدلك على قوة الظاهر عندهم، قيل غريه
آن ونأى : حنو، لنون واحلاء مع الباءاهلمزة مع ا: فمن ذلك استحساهنم لرتكيب ما تباعدت خمارجه من احلروف حنو

 .(3)صس وسص": وذلك حنو ؛ن احلروفواستقباحهم لرتكيب ما تقارب م، وحب وبح
فاملعىن إذا أشيع ": حيث يقول التحول من البنية العميقة إىل البنية السطحية أسبابوحتدث ابن جين عن  

ولست يف املعنوي ِبحتاج إىل تصور حكم اللفظي ، ألنك يف اللفظي متصور حلال املعنوي ؛وأسري حكما من اللفظ
علم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه ومحل الفرع على األصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة .وا..فاعرف ذلك
ول من البنية العميقة إىل السطحية ال يعين بالضرورة جودة ـوالتح، (2" ) وأنه منها على اقوى بال الشأنعنايتها هبذا 

 .(4)" د يتكلم باللغة غريها أقوى يف القياس عندهـرب قـويدلك على أن الفصيح من الع"، طحية وتدين العميقةالس
 ؛أن العريب مدرٌك لعملية التحول من البنية العميقة إىل البنية السطحية وكذلك النحاة العرب ىويؤكد ابن جين عل

"اعلم أن هذا : يقول، اض ما نسبناه إليها ومحلناه عليهاباب يف أن العرب قد أرادت من العلل واألغر ": حيث يقول
ألن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب من أهنا  ؛وللنفس به مسكة وعصمة، موضع يف تثبيته ومتكينه منفعة ظاهرة

 تكون تكلفت أنمن ، وأدل على احلكمة املنسوبة إليها، وهو أحزم هلا وأمجل هبا، وفعلت كذا لكذا، أرادت كذا لكذا
، وتتحمل لذلك مشاقه وكلفه، تراعيه وتالحظه، ما تكلفته من استمرارها على وترية واحدة وتقريها منهجا واحدا

 .(9)منه"  شيءوتعتذر من تقصري إن جرى وقتا منها يف 
" واملروى عنهم يف تقدير خمتلف البشر للغاهتم واهتمامهم هبا  ـ عن تشو مسكيوحتدث ابن جين ـ قبل  

: فإن قلت .كثرية منه  أجزاءجزء من  أويورد  أنواعتقادهم أمجل اجلميل فيها أكثر من ، م وتعظيمهم هلاشغفهم بلغته
أال ترى أهنم إذا أورد الشاعر ، وألن يدخلها شىء من العريب كارهون، وهلا مؤثرون، فإن العجم أيضا بلغتهم مشغوفون

فأية فضيلة ، فقد تساوت حال اللغتني يف ذلك، همنهم شعرا فيه ألفاظ من العريب عيب به وطعن ألجل ذلك علي
لو أحست العجم بلطف صناعة العرب يف هذه اللغة وما فيها من الغموض والرقة والدقة : قيل ؟؟للعربية على العجمية

م ـرب مذاهب العجـبل لو عرفت الع .ال: فإن قيل .منهافضال عن التقدمي هلا والتنويه  ؛العتذرت من اعرتافها بلغتها
 (1)."وال رفعت من رءوسها باستحساهنا وتقدميها ، اـ حسن لغتها وسداد تصرفها وعذوبة طرائقها مل تبء بلغتهيف

، " واعلم أن العرب ختتلف أحواهلا يف تلقي الواحد منها لغة غريه: ويتحدث عن موقف العرب من لغات غريهم
ومنهم من إذا طال تكرر لغة غريه ، ى لغته البتةومنهم من يستعصم فيقيم عل، فمنهم من خيف ويسرع قبول ما يسمعه
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وأيضا فإن " : واشرتاك اللغات البشرية يف بعض األمورويقول عن العجـم  (7عليه لصقت به ووجدت يف كالمه ".)
وتؤنسهم ، فإن قواهم يف العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية، العجم العلماء بلغة العرب وإن مل يكونوا علماء بلغة العجم

ويرى  (3) .الشرتاك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها إىل الغاية اجلامعة ملعانيها " ؛وتزيد يف تنبيههم على أحواهلا، اهب
"اعلم أن واضع اللغة ملَّا أراد صوغها وترتيب : حيث يقول ؛أن البنية العميقة أقدم من البنية السطحيةابن جىن 

ن رفض ما شنع تألفه وعلم أنه ال بد م، عني تصوره وجوه مجلها وتفاصيلهاورأى ب، هجم بفكره على مجيعها ؛أحواهلا
وعلم أيضا أن ما طال وأمل بكثرة حروفه ال ، ومل ميرره بشئ من لفظه، فنفاه عن نفسه، )هع وقج وكق(: منها حنو

وإن دعا إليه  التصرف يف األصلوذلك أن ، الثالثيوهو  ؛ميكن فيه من التصرف ما أمكن يف أعدل األصول وأخفها
 (2).ه يف األمساء واألفعال واحلروف "وهو االتساع ب، قياس

مينع من : قيل ": فيقول ؛بعض وسائل التحويل من البنية العميقة إىل البنية السطحيةوحتدث ابن جين عن  
 ؛د أمثلتهمذلك أن العرب إذا غريت كلمة عن صورة إىل أخرى اختارت أن تكون الثانية مشاهبة ألصول كالمهم ومعتا

وذلك أن العرب "، (4)."الثاين بالصواب أن يشابه األولفأوىل أحوال ، وذلك أنك حتتاج إىل أن تنيب شيئا عن شئ
فإهنا تصور تلك الكلمة بعد احلذف منها تصويرا تقبله أمثلة  ، اا ضرورة أو إيثارً إمَّ ، اإذا حذفت من الكلمة حرفً 

فإن كان ما يبقى بعد ذلك ، اأم زائدً  سواء كان ذلك احلرف احملذوف أصالً ، وال تعافه ومتجه خلروجه عنها، كالمها
لصورة وأصري إىل وإن نافرها وخالف ما عليها أوضاع كلمتها نقض عن تلك ا، تقبله مثلهم أقروه عليه احلرف مثاالً 

 .وابن جين يف هذا الشأن حيتاج لدراسة مستقلة بل أكثر دون مبالغة (9).احتذاء رسومها "
، ظاهرة التقدمي والتأخري وامتدحهالقد حتدث عبد القاهر اجلرجاين عن : هـ(417)ت عبد القاهر اجلرجاين: مًساخا

إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك مل حتتج إىل أن " : ومن ذلك قوله ؛وحتدث أيًضا عن املعين يف البنية العميقة
وأن العلم ِبواقع املعاين ، أهنا خدم للمعىن تابعة هلا والحقة هبا تستأنف فكًرا يف ترتيب األلفاظ بل جتدها ترتتب حبكم

وأن الكلم ترتتب يف النطق ، واللفظ تبع للمعىن يف النظم، ....، يف النفس علم ِبواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق
 ذا كانوإ": أسبقية البنية العميقة للبنية السطحيةوقال عن  .(1بسبب ترتب معانيها يف النفس ")

وكان ذلك كله مما ال يرجع منه إىل اللفظ ، ال يكون يف الَكِلم نظم وال ترتيب إال بأن ُيصنع هبا هذا الصنيُع وحنوه 
، ومما ال يتصّور أن يكون فيه ومن صفته.. باَن لك أن األمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعىن يف النظم، شيء
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وأهنا لو خلت من معانيها حىت تتجرد أصواتًا وأصداَء ، يب معانيه يف النفسوأن الكِلم يرتتب يف النطق حسب ترت
وأنه جيب ، وأن جُيعَل هلا أمكنة ومنازل، حروٍف.. ملا وقع يف ضمري وال َهَجَس يف خاطر أنه جيب فيها ترتيب ونظم

نظم وغريها وهو أشهر من أن ولعبد القاهر جهوًدا جبارة يف هذا الشأن كنظرية ال، (7)النطق هبذه قبل النطق بتلك".
 .يدلل على فضله

والنداء من ، يا نعم املوىل ويا نعم النصري: " وأما قوهلم أن العرب تقول: يقول: هـ (911ت ) ابن األنباري: سادًسا
 .(3).هلل نعم املوىل ونعم النصري أنت"يا ا: والتقدير فيه ؛املقصود بالنداء حمذوف للعلم به: فنقول، خصائص األمساء

وجيوز النصب على تقدير ، أنت الظريفُ : والتقدير فيه ؛فوجيوز الرفع عندي على تقدير مبتدأ حمذو ": ويقول أيًضا
 .وغري ذلك الكثري ملواطن تقدير البنية العميقة ودراستها .(2)أعين الظريَف": والتقدير فيه ؛فعل حمذوف

لننزعن الفريق : والتقدير؛ حمذوف: فقال اخلليل، ننزعفعول مث اختلفوا يف م: يقول: هـ(117ت ) ابن هشام: سابًعا
 .(4)هو اجلملة وعلقت ننزع عن العمل : وقال يونس، الذي يقال فيهم أيهم أشد

لت أداة النفي على الكالم مث أدخ، إجيابا أصل الكالموأجاز األخفش الرفع بعد النفي على أن يكون ": ويقول
مذ أمسى املساء : والتقديربعضهم أن أمسا يف البيت فعل ماض وفاعله مسترت " وزعم : ويقول أيًضا، (9)..اخل.بأسره

 ؛كقوله عليه الصالة والسالم من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل": ويقول أيًضا .(1)"
وليست ، حلطببئست املرأة محالة ا: وتقول .من توضأ يوم اجلمعة فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة الوضوء: واملعىن

وف وصفته وإقامة معمول ـوأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف املوص .وعست هند أن تزورنا، هند مفلحة
فحرف اجلر ، بئس العري: ونعم السري على عري مقول فيه، نعم الولد: ما هي بولد مقول فيه: والتقدير ؛الصفة مقامها

 . (1)يف احلقيقة إمنا دخل على اسم حمذوف " 
 
 أنفنالحظ ، د فإن النحاة العرب يف تراثهم النحوي قد شغلوا أنفسهم ِبعرف البنية العميقة وتقديرهاـوبع..  

أقصر  بنية عميقةهناك  ويف أحيان أخرى جند أن، يف بعض األحيان ية عميقة أطول بكثري من البنية السطحيةنهناك ب
 وهناك بىن عميقة ، كما أسلوب االستفهام  ؛أقرب من السطحية وبعض البين العميقة، من السطحية

 ... اخل.، يف البدل بنيتان سطحيتان والعميقة واحدةو  ،الكلمات الزمة النداء كما يفنفس السطحية  تكون 
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  .(7/701) ؛م7559 ؛بريوت ؛ط دار اجليل ؛فخر صاحل قدارة :تح ؛أليب الربكات األنباري ؛سرار العربيةأ :ينظر  )3(
  .(7/701) ؛أليب الربكات األنباري ؛أسرار العربية :ينظر  )2(
  .(7/708) ؛م7589 ؛دمشق ؛دار الفكر 1ط ؛مازن املبارك وحممد محد اهلل :تح ؛البن هشام ؛مغين اللبيب :ينظر )4(
   .(7/717مغين اللبيب ) )9(
  .(7/75) ؛هـ7282القاهرة  ؛حممد حميي الدين عبد احلميد :تح ؛البن هشام ؛شرح قطر الندى :ينظر )1(
  .(7/38السابق ) )1(

 



  
 العميقة يف املفردات والرتاكيب  بالبنيةالنحاة عناية شواهد تؤكد : ثالثًا

وقد ذكرنا ، العريب إن مل يكن جلها عظم أبواب النحوراستهم ملدبالبنية العميقة جليًّا يف  ر اهتمام النحاةهيظ 
 : كما يليك  ذلونذكر هنا أيًضا جانًبا آخر من زاوية أخرى و ، جانًبا فيما سبق

  رداتـيف املف: أوالً 
وظهر ذلك جلًيا يف كثري من األبواب ، وأقصد هبا تركيزهم على معرفة البنية العميقة للكلمة املفردة وأصلها  
 : ومنها ما يلي ؛ملسائلوا
ومن مظاهر اهتمام النحاة بالبنية العميقة أو أصل الكلمات دراستهم ملا : دراسة الكلمات املنقولة واملشتقة() ـ7

وينقسم ، فقد درسوا االشتقاق " وهو أخذ كلمة من أخرى فبالنسبة لالشتقاق .يسمي بالكلمات املنقولة واملشتقة
 .اخلهنق ـ نعق (..): حنو ؛وأكرب، )جذب ـ جبذ(: حنو؛ وككبري، ِعْلم ـ َعِلَم(): حنو ؛صغري: أقساملديهم إىل ثالثة 

بني النحاة والعلماء العرب اخلالف (. ولقد دار 7)"االشتقاق فرع من أصل يدور يف تصاريفه على األصل " ويرون أن
 ؛ولقد اهتموا بدراسة الكلمات املنقولة .وال داعي لإلطالة() الفعل املاضي أم املصدر أم اجلذر ؛حول أصل املشتقات

: معناه ؛[72: احلج] {ْدُعو َلَمن َضر ُه أَقْـَرُب ِمن نَـّْفِعهِ يَ  } ول اهلل عز وجلـق ن الالم املنقولةـوم ": ومن ذلك قوهلم
نقولة امل )أعلم( دهاـأح: سبعةوعند حديثهم عمَّا يتعدى إىل ثالثة مفاعيل وهو ، (3يدعو من لضره أقرب من نفعه)

 . أعلمُت زيًدا عمًرا فاضالً : باهلمزة من )علم( املتعدية الثنني تقول
 }ل اهلل تعاىل ـقا، أعلمته: ِبعىن ؛أريت زيدا عمرا فاضالً : )أرى( املنقولة باهلمزة من )رأى( املتعدية الثنني حنو: الثاين

 مفعول أول( وأعماهلم )مفعول ثان() فاهلاء وامليم ؛[711: لبقرة]ا {َكَذِلَك يُرِيِهُم الّلُه َأْعَماهَلُْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم 
)أكان( املنقولة من )كان( ِبعىن (وقال ابن مالك وأحلق ابن أفلح بـ )أصار، (2)(.وحسرات )مفعول ثالث

كالكالم  ؛( واملراد به اسم اجلنس املنقول عن موضوعه إىل إفادة احلدثاسم املصدر): ومن ذلك قوهلم، (4)صار()
من نكرة أو مشتقا  منقوالإمَّا أن يكون  ثالثة أضربعلى  اسم العلمواعلم أن  ": ومن ذلك أيًضا قوهلم (9)والثواب.

 أما املنقول من االسم النكرة، واآلخر من صفة، أحدمها من االسم: فأما املنقول فعلى ضربني، منها أو أعجميا أعرب
فنحو هاشم  وأما املنقول من صفة، ه فإذا مسيت به صار معرفةفكل واحد من هذين نكرة يف أصل ؛فنحو حجر وأسد

                                                 

  .(7/15) ؛عمان ؛ط دار الفكر ؛إبراهيم السامرائي :تح ؛للرماين ؛احلدود :ينظر )7(
 .(7/380) م 7559؛9ط ؛فحر الدين قباوة :تح ؛د الفراهيديللخليل بن أمح ؛اجلمل يف النحو :ينظر )3(

 (.7/484م )7584 ؛دمشق ؛الشركة املتحدة ؛عبد الغين الدقر :تح البن هشام، شرح شذور الذهبينظر:   )2(

 .( 7/944) ؛القاهرة ؛ط املكتبة التوفيقية ؛عبد احلميد هنداوي :تح ؛للسيوطي ؛مهع اهلوامع :ينظر)4( 

 .(7/931)ر الذهب شرح شذو   )9(

 



وعن العلم ، (7ورجل قاسم وبرجل عباس)، ل هاشمـمررت برج: ألن هذه أصوهلا صفات تقول ؛رـوقاسم وعباس وأمح
  (3): ابن مالكول ـيق

 ال كسعاد وأددـوذو ارجت دـول كفضل وأسـومنه منق
والبنية السطحية املنطوقة للضمري يكمن حتتها بنية ، أن الضمري هو اسم خمتصرمن املعروف : دراسة الضمائر () ـ3

ا املسترت فأمَّ " : ومن ذلك قوهلم ؛يظهر يف البنية السطحية للكالم كما أن جانًبا كبريًا من هذه الضمائر ال،  عميقة
بواجب االستتار ما ال ميكن قيام ونعين ، واجب االستتار وجائزه: فينقسم باعتبار وجوب االستتار وجوازه إىل قسمني

وذلك كالضمري املرفوع بالفعل املضارع املبدوء باهلمزة كأقوم أو بالنون كنقوم أو بالتاء كتقوم أال ترى  ؛الظاهر مقامه
وذلك كالضمري  ؛ا ما ميكن قيام الظاهر مقامهونعين باملسترت جوازً ، نقوم عمرو: وال تقول، أقوم زيد: أنك ال تقول

  (2) ." املرفوع
وهو أن حيذف من آخره حرف  ؛ومنه ترخيم االسم يف النداء، احلذف: وقيل، التليني: الرتخيم: دراسة الرتخيم () ـ3

، (4مسي ترخيًما لتليني املنادي صوته حبذف احلرف ) ؛يا مال: ومالًكا، يا حار: كقولك إذا ناديت حارثًا،  أو أكثر
أما اختصاصه باآلخر فألن ما ، ملبين الزائد على ثالثة أحرف غري املؤنثالرتخيم حذف آخر االسم املنادى ا: وقيل

وأما اختصاصه باملنادى فألن ، بقي من االسم يدل على ما حيذف من آخره إذا كان مشهورا وال يدل آخره على أوله
 (9ألنه موضع ختفيف وتنبيه باألمساء املشهورة ) ؛النداء قد كثر فيه التغيري

هتمامهم من فرط اهتمام النحاة العرب بالبنية العميقة أو أصل الكلمة أو الكالم ا: ات املركبة (دراسة الكلم) ـ2
ولذلك جند عندهم احلديث عن الرتكيب الذي  ؛األصلية(بأصل الكلمات املنطوقة )السطحية( ومعرفة بنيتها العميقة )

 فأصلها )حضر(، حضر موت: فاملزجي مثل، (ضايفكيب املزجي ـ اإلسنادي ـ اإلالرت مكونة من كلمتني )ينتج لنا كلمة 
( فأصلها: واإلسنادي مثل، )موت(و (و جاد() )جاد احلق   أصلها )عبد()عبد اهلل( ف: مثل: واإلضايف، )احلق 
.اخل .، ممَّا، رِبا، كذالك وهنالك،  ها هنا، هذا، كأين،  كذا،  كأمنا،  وكذلك حتليلهم للكلمات مثل )مهما ..اخل.)اهلل(و
  .مثل هذه الكلمات هلا بنية عميقة أصلية غري املنطوقة السطحية بيد أن التشابه بني البنيتني جليف، (

                                                 

 .(7/745)األصول يف النحو  )7(

 .(7/734) ؛م7589 دمشق ؛ط دار الفكر ؛حممد حميي الدين عبد احلميد :تح ؛شرح ابن عقيل )3(

 .( 7/54)شرح قطر الندى  :ينظر )2(

شــرح قطــر النــدى و  ؛(7/707) م7559بــريوت  ؛ط مكتبــة لبنــان ؛حممــود خــاطر :تــح ؛للــرازي ؛خمتــار الصــحاحو  ؛( 73/324 ) لســان العــرب :ينظــر )4(
(7/372).   

 ؛واألصــول ؛(2/411؛3/325لســيبويه ) ؛وينظـــر: الكتــاب ؛( 7/249) م7559دمشــق  ؛ط دار الفكــر ؛عبــد اإللــه النبهــان :تــح ؛للعكــربي ؛اللبـاب )9(
 ؛(378ــ374 ؛7/24وأسـرار العربيـة ) ؛(3/352بـريوت ) ؛ط عـامل الكتـب ؛حممد عبـد اخلـالق عضـيمة :تح ؛للمربد ؛واملقتضب ؛(7/295البن السراج )

واخلصـــائص  ؛(4/99) ؛م 7515بـــريوت  ؛دار اجليـــل 9ط  ؛حممـــد حميـــي الـــدين عبـــد احلميـــد :تـــح ؛البـــن هشـــام ؛وأوضـــح املســـالك إىل ألفيـــة ابـــن مالـــك
 .(14 /3)مع واهل ؛( 7/317)

 



 : دراسة اإلعالل واإلبدال واإلدغام () ـ4
وال يكون ، الياءو  الواوو  حروفه األلفو  احلذف واإلسكانو  جيمعه القلب، و تغيري حرف العلة للتخفيف: اإلعالل *

 .(7ال يف فعل ولكن عن واو أو ياء)األلف أصاًل يف متمكن و 
شيء مكان شيء آخر   واألصل يف اإلبدال جعل، أجوهو  يعرف باشتقاقه كرتاثو  جعل حرف مكان غريه: اإلبدال *

 ام تسعة جيمعها ـدااًل شائعا لغري إدغـرف اليت تبدل من غريها إبـواألح، (3) واو تاءـكإبدالك من ال
: وقيل، (2حنو قوهلم يف )أصيالن( تصغري )أصيل( على غري قياس ويف اضطجع))هدأت موطيا( وخرج بقولنا شائًعا 

 داًل ـفتبدل )اهلمزة( من كل )ياء( أو )واو( طرفًا ولو تقديرًا بعد ألف زائدة أو ب )طويت دائما( اإلبدال أحرفه
ومن واو خفيفة ضمت ، ومن أول واوين صدرتا وليست الثانية مدة )فوعل( أو مبدلة من مهزة، من عني فاعل معلها

ويفتح هذا اهلمزة جمعوال واوا إن كانتها الالم ، مدا مزيدا أو ثاين لينني اكتنفاها ومن تاي ألف شبه )مفاعل(، الزما
وقع يف كل : فغري الشائع، واإلبدال قسمان شائع وغريه .وسلمت يف املفرد بعد ألف وياء إن كانت غريها أو مهزة

ويف ، ه أئمة اللغة كتبا منهم يعقوب بن السكيت وأبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغويف فيـوألَّ ، حرف إال األلف
 .(4أحرفه مثانية جيمعها قولك طويت دائما): يف التصريف والشائع الضروري، للسيوطي نوع منه حافل املزهر

 
: ن ذلك قول سيبويهوم، عند أهل الفارسيةومل يكتِف النحاة العرب بدراسة اإلبدال عند العرب بل درسوه  

يبدلون من احلرف الذي بني الكاف واجليم اجليم لقرهبا منها ومل يكن من إبداهلا  "هذا باب اطراد اإلبدال يف الفارسية
ورِبا أبدلوا القاف ألهنا قريبٌة أيضًا قال بعضهم قربٌز ، بد ألهنا ليست من حروفهم وذلك حنو اجلربز واآلجر واجلورب

ويبدلون مكان آخر احلرف الذي ال يثبت يف كالمهم إذا وصلوا اجليم وذلك حنو كوسه وموزه ألن ، وقالوا كربٌق وقربقٌ 
هذه احلروف تبدل وحتذف يف كالم الفرس مهزًة مرًة وياًء مرًة أخرى فلما كان هذا اآلخر ال يشبه أواخر كالمهم صار 

 (9) روف البدل واهلاء قد تشبه الياءـي من حـالياء وه نـم قريبة مـِبنزلة حرٍف ليس من حروفهم وأبدلوا اجليم ألن اجلي
أن تصل حرفا حبرف مثله من غري أن تفصل : واإلدغام قيل، وأصل اإلدغام يف اللغة اإلخفاء واإلحكام: اإلدغام *

 إدغام: قيل على ضربني ؟ا اإلدغامفإن قيل فعلى كم ضربً ، بينهما حبركة أو وقف فينبو اللسان عنهما نبوة واحدة
، وردَّ  شدَّ : فنحو ؛فأما إدغام احلرف يف مثله، وإدغام حرف يف مقاربه بعد القلب، حرف يف مثله من غري قلب

                                                 

واإلنصـاف  ؛(3/271وسـر الصـناعة ) ؛(3/799)  واخلصائص ؛2/272البن السراج  ؛األصول :وينظر ؛(7/54)؛ الشافية يف علم التصريف :ينظر )7(
 .(3/808) ؛ ط دار الفكر؛ دمشقحممد حميي الدين عبد احلميد :تح ؛البن األنباري ؛يف مسائل اخلالف

   .(7/705)الشافية و  ؛( 77/48)لسان العرب  :ينظر )3(

 .(4/210)أوضح املسالك  )2(
  .( 411ـ  2/411)مع اهل )4(

 .( 4/209)ب سيبويه كتا )9(

 



، نوا األول منهما وادغموه يف الثاينا اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد سكَّ ه ملَّ شدد وردد إال أنَّ : واألصل فيه
وأما إدغام حرف يف مقاربه فهو أن تبدل ، وما أشبه ذلك يرد  و  يشد  : وحكم املضارع يف اإلدغام حكم املاضي حنو

على  ا فيثقلدً ـوالعلة يف اإلدغام أن احلرفني إذا كانا مثلني كان خمرجهما واح، اآلخر وتدغمه فيه أحدمها من جنس
 .(7شبه ِبشي املقيد ألنه كان ال يزايل موضعه )وهذا ه ـال إىل موضعـه مث يعيده يف احلـاللسان أن يرفع

، شيئاء: أصلها: يقولون، أشياء: وحن ؛تقدمي بعض احلروف أو تأخريها داخل الكلمة الواحدة: هو: ـ القلب املكاين9
 احلاديو  كاجلاه،  كناء يناء مع النأي ؛بأصله ويرى النحاة العرب أن القلب "يعرف ...اخل، وجه: أصلها، وجاه

نع جاء أو إىل م: بأداء تركه إىل مهزتني عند اخلليل حنوو ، رآدو  كآرام  ؛بقلة استعمالهو ، كأيس  ؛وبصحته، القسيو 
وأصلها ، أفعاء: قال الفراءو ، أفعال: قال الكسائي، و فإهنا لفعاء ؛أشياء: الصرف بغري علة على األصح حنو

 (3)."أفعالء
ام النحاة العرب بالبنية ويُعد  مظهًرا من مظاهر اهتم، من األبواب الصرفية والنحوية املشهورة: ـ بناء الفعل للمجهول1

 ؛لدراستهم بناء الفعل للمفعول )للمجهول( ودراستهم للتغريات اليت حتدث لبنية الفعل وكذلك بنية اجلملة ؛العميقة
وقد حتدث بعض التغريات اخلاصة ، ُيضم أوله ويُفتح ما قبل اآلخر واملضارع، ُيضم أوله وُيكسر ما قبل اآلخر فاملاضي

 ُكِسَر الز َجاُج( بنية): جملةف، .اخل.)قال( تصبح )قيل(: وـحن ؛ل األجوفلبعض األفعال كالفع
  .العميقة )يصوم املسلمون رمضاَن( ومجلة )ُيَصاُم رمضاُن( بنيتها، وبنيتها العميقة )َكَسَر الولُد الزجاَج(، سطحية 
" : وعن ذلك يقول ابن هشام .بهمها صورة الفعل والفاعل ونائ ؛ففي هذا الباب أمران يتعلقان بالبنية العميقة 

يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره يف املاضي ويفتح يف املضارع مث بعد ذلك يقام املفعول به مقام الفاعل فيعطى 
 (2أحكامه كلها فيصري مرفوعا بعد أن كان منصوبا)

وهذا ، رب بالبنية العميقة أيًضامصطلحا الصريح واملؤول يدالن على اهتمام النحاة الع: (دراسة الصريح واملؤول) ـ1
"اعلم : ومن ذلك قوهلم ..اخل.، والصفة املشبهة، ونصب الفعل، والنعت، واملصدر، والفاعل، املبتدأ: يكون يف أبواب

 ؛عبارة عن اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه باألصالة واقًعا منه أو قائًما به الفاعلأن 
: أي ؛يعجبين أن تدافع عن املظلومني: والفاعل املؤول حنو، (4ضرب زيٌد عمًرا" ): يد( من قولكمثال ذلك )ز 

ٌر لَُّكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  }: ومن املبتدأ املؤول قوله تعاىل .يعجبين دفاعك ومن ذلك ، [39: ]النساء {َوَأن َتْصربُوْا َخيـْ
()وعند حديثهم عن ، (9)املباين للفظ متبوعه " ؛ؤول بهوهو التابع املشتق أو امل: النعت" : قوهلم : يقول أحدهم حىتَّ

                                                 

الشـــــافية و  ؛(7/298)أســـــرار العربيـــــة (، و 3/725واخلصـــــائص ) ؛(2/255واألصـــــول ) ؛(7/753واملقتضـــــب ) ؛(427؛4/471الكتـــــاب ) :وينظـــــر )7(
 .وغريها ؛(2/483واهلمع ) ؛(3/415)اللباب و  ؛( 7/730)

 .وغريها ؛(5ـ  7/8)الشافية  :ينظر  )3(

 .(7/301)شرح شذور الذهب  )2(
   .(7/780) السابق )4(

   .(7/382) السابق )9(

 



أن( حال كوهنا مضمرة وجوبًا ومن الفعل املضارع وهي يف ذلك على وجهني فتكون " وتدخل على االسم املؤول من )
َنا ُموَسىَلن نَـّبـْرََح َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحىتَّ يـَْرِجَع إِ  } إىل( حنو قوله تعاىلتارة ِبعىن ) حىت أن : التقدير ؛[57: ]طه { لَيـْ

وعند حديثهم عن ، (7أي إىل رجوعه بتأويل املصدر من أن والفعل أي زمان رجوعه) ؛يرجع بأن والفعل املضارع
 .(3شجاع"): أي ؛مررت برجل أسد: ومثال املؤول به": يقول أحدهم الصفة املشبهة

لقد حدد النحاة العرب البنية العميقة للجمـل العربية يف : اخل ( ..قدراسة العمد والفضالت والزوائد واإلحلاـ )8
الُعَمد( وهم يسمون هذه األشياء األربعة )، الفعل + الفاعل() اجلملة الفعليةو  املبتدأ + اخلرب() اجلملـة االمسيـة: منطني

، واملندوب، واملنادى، اصواالختص، واإلغراء، والتحذير، فضالت( أو مكمالت اجلملة " املفعول بهوما سواهم )
ونواصب ، والتمييز، واحلال، واملستثىن، واملفعول معه، واملفعول فيه، واملفعول له، واملفعول املطلق، والرتخيم، واالستغاثة
ألن  ؛" إنه عمدة: ويقولون، (4ألن الفاعل عمدة فال حيذف) ؛( ومن ذلك تأكيدهم على أمهية الفاعل2).املضارع "

  .(9 عنه ")الفعل ال يستغىن
ولذلك "ذهب الكوفيون ، (1والعمدة ال يصح االستغناء عنها" )، " واخلرب عمدة يف الكالم كاملبتدأ: ويقولون 

 .(1)" طالٌب اآلخر وحمتاج له وبه صار عمدة ألن كل منهما ؛فاملبتدأ رفع اخلرب واخلرب رفع املبتدأ، إىل أهنما ترافعا
كاحلال والظرف واملصدر وحنو ذلك مما إذا ذكرته "، (8لة يف الكالم ")"واملفعول فض: وعن الفضلة يقولون 

"األصل جواز حذف : ومن ذلك قوهلم، (5ألنك حبذفه مستغن") ؛وإذا حذفته مل ختلل بالكالم، الفائدة زدت يف
و" ، (70ألنه صار عمدة كالفاعل") ؛أن يكون نائبا عن الفاعل: أحدها: ومينع يف صور، ألنه فضلة ؛املفعول به

وهو اسم فضلة بعد : "واملفعول معه، (77وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه): املفعول املطلق
، (73وأنا سائر والنيل" )، سرت والنيل: حنو ؛واو أريد هبا التنصيص على املعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه

وهو اسم : "والتمييز، (7فضلة جيوز حذفها"): والنعت" ، ("72وهو وصف فضلة يقع يف جواب كيف): "واحلال
                                                 

 . (7/709) م7551 ؛بريوت ؛ط الرسالة ؛عبد الكرمي جماهد :تح ؛خلالد األزهري ؛موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب )7(

  .(7/991)شرح شذور الذهب  )3(
  .(3/4)مهع اهلوامع  :ينظر )2(

 .(7/379)شرح شذور الذهب  )4(

 .(7/732)شرح قطر الندى   )9(
 .(7/12)موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب  )1(

  .(7/214)مهع اهلوامع  )1(

   .(7/19)األصول يف النحو  )8(

   .(2/771)املقتضب  )5(

  .(3/77)مهع اهلوامع و  ؛(7/238)أسرار العربية )70( 

   .(7/334)شرح قطر الندى  )77(

   .(7/327) السابق )73(

   .(7/324) السابق )72(

 



" وأما إذا كان احملذوف فضلة فال يشرتط حلذفه وجدان : ويقولون، (3فضلة نكرة جامد مفسر ملا انبهم من الذوات)
الدليل ولكن يشرتط أال يكون يف حذفه ضرر معنوي كما يف قولك ما ضربت إال زيدا أو صناعي كما يف قولك زيد 

" ويقام املفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه كلها فيصري مرفوعا بعد أن كان ، (2وقولك ضربين وضربته زيد)ضربته 
ومن ذلك حديثهم ، (9" احلرف أبدا فضلة يف الكالم): ومن ذلك قوهلم، (4منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة" )

، النعمان، احلارث: مثل ؛زائدة للمح األصل، .اخل.، الذي، اآلن: مثل ؛فهي زائدة الزمة ؛أل( الزائدة يف الكلمةعن )
 ..اخل.، بنات أوبر: مثل ؛زائدة للضرورة

وذلك حرًصا  ؛لقد اهتم النحاة العرب بدراسة ظاهرة احلذف اهتماًما بالًغا: (واإلحلاق دراسة احلذف والتعويض) ـ5
ولقد اهتم النحاة أيًضا ِبا يسمى ، وسوف نتعرض لذلك فيما بعد، منهم على معرفة البنية العميقة وتقديرها

ن الغرض من التعويض تكميل الكلمة وأين كملت أل" و ، (1" ألهنم قصدوا التعويض رعاية لألصل")، التعويض
 .(8تعويض وجوب")و  تعويض جواز: " وهذا التعويض نوعان، (1حصل غرض التعويض")

عن احملذوف وهم ال جيمعون بني العوض " فال جيوز أن يلتفظ به ألن املذكور عوض : ومن ذلك قوهلم  
 : ومن أمثلة التعويض ما يلي (5).واملعوض عنه"

عن ا عوضً  {ويومئذ يفرح املؤمنون }يف حنو( التعويض وهو الالحق لنحو غواش وجوار عوضا عن الياء وإلذ تنوين) 
وض وهو الالحق عوضا من حرف تنوين( العو)، إليها وهذه األنواع األربعة خمتصة باالسمإذ( اجلملة اليت تضاف )

( العوض  ياءو)، (70)خل (إ..أصلي أو زائد أو مضاف إليه مفردا أو مجلة فاألول كجوار وغواش فإنه عوض من الياء
، (77كقولك مررت بزيدي يف قول من عوض من التنوين يف اجلر والرفع كما يعوض يف النصب إذا قلت رأيت زيدا)

تكون  ( التعويضمهزةو)، (73)احملذوف حنو تاء بنت وأخت جعلت عوضا من ( العوضتاءو)، وياء التعويض زائدة
فيما حذف منه المه ال فاؤه أال ترى أهنم ملا حذفوا الواو اليت هي الالم من بنو عوضوا اهلمزة يف أوله فقالوا ابن وملا 

هلمزة ههنا يف أوله دل على أن حذفوا الواو اليت هي الفاء من عدة وحنو ذلك مل يعوضوا اهلمزة يف أوله فلما عوضوا ا
                                                                                                                                                                        

   .(4/255)املقتضب  )7(

   .(7/321)شرح قطر الندى  )3(

   .(7/181)مغين اللبيب  )2(

  .(7/301)شرح شذور الذهب  )4(

  .(2/703)مهع اهلوامع  )9(

   .(7/701)اللباب  )1(

   .(7/12م )7553بريوت ؛دار الشرق العريب ؛حممد خري احللواين: تح؛ للعكربي مسائل خالفية يف النحو )1(

 .( )بتصرف(7/31)أسرار العربية  )8(

  .(7/371)شرح شذور الذهب  )5(

  .(7/79)أوضح املسالك و  ؛(7/441)مغين اللبيب  :ينظر )70(

 (. 7/35عمان ) ؛دار الفكر ؛إبراهيم السامرائي تح: للرماين، منازل احلروفو ؛(2/21)األصول يف النحو  )77(

 . (7/22)منازل احلروف  )73(

 



األصل فيه مسو كما أن األصل يف ابن بنو إال أهنم ملا حذفوا الواو اليت هي الالم عوضوا اهلمزة يف أوله فقالوا اسم فدل 
( التعويض وهي الزائدة عوضا من أخرى حمذوفة كقولك فاءو)، (7على أنه مشتق من السمو ال من السمة السمة)

 .(3له ضربت من رغبت فيه)ضربت فيمن رغبت أص
  يبل والرتاكـيف اجلم: ثانًيا

: ومن ذلك ؛ا الشك فيه هو انتشار ظواهر لغوية كثرية يف الرتاكيب العربية وقد اهتم النحاة بدراستهاممَّ   
، اءواالستغن، واالتساع، واالختصار واإلجياز، واحلمل بأنواعه، والتضمني، وظاهرة التقدمي والتأخري، ظاهـرة احلذف

وسوف تتعرض هذه الدراسة لكثري من هذا الظواهر بعد ، مما ذاع صيته يف الرتاث النحوي العريب ؛وغري ذلك الكثري
 .قليل بإذن اهلل تعاىل عند حديثها عن وسائل التحويل أو االنتقال من البنية العميقة إىل البنية العميقة

كثري مكن اجلمل والرتاكيب العربية ظهر اهتمامهم هذا وقد ظهر جليًّا لدى النحاة العرب عند دراستهم ل 
 : وذلك على النحـو التاي، وأسوق هنا بعض األمثلة، وعنايتهم ِبعرفة البنية العميقة وتقديرها

 : نظرية العامل (ـ دراسة العامل يف اجلملة )7
الىت بنيت عليها من  هيرية )تاريخ النحو ودراساته فهذه النظيف  لقد لعبت نظرية العامل دورًا خطريًا وبارزاً  

ومألت مئات الكتب النحوية خالفا وفلسفة ، قبل أصول النحو واستقرت قواعده وشغلت النحاة ألف عام ويزيد
عما أصاب النحو العرىب من تعقيد  املسؤولوالعامل هو " (2)ت هلا فلسفة خاصة أفردت بالتأليف" بل متثل، وجداال

فال يوجد عامل بدون ، لكل معمول عملألنه ، (4غة وتسهيل تراكيبها للدارسني( )وإن كان أول أمره وضع لتعليم الل
وهم يرون " ، رفًعا أو نصًبا أو جًرا أو جزًما( آخر الكلمةيف  أحدثالذي  والعامل هو، عمل وال عمل بدون معمول

  .(9) وهو حمذوف " -العمل-التأثري يف  قبأال يكتفى بأثر العامل وهو موجود بل أعطى له احل
مرة أن( املضعند دراسة النحاة لنصب الفعل املضارع يتعرضون لنصب الفعل املضارع بـ ): نصب الفعل بأن املضمرةـ 3

َوَما   }: والشواهد واألمثلة على الرتتيب، واو( املعية ()، وفاء( السببية)، وأو( العاطفة)، ووحىتَّ ، الم( اجلحود)) بعد
بـَُهْم وَ  َ َلُكُم  َ }وقوله تعاىل ، ألن يعذهبم: أي ؛[22: ] األنفال{ أَنَت ِفيِهمْ َكاَن الّلُه لِيُـَعذِّ ُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

َوَما َكاَن لَِبَشٍر  }تعاىل ومنه قوله ، حىتَّ أن يتبني: أي ؛[781: البقرة] { اخْلَْيُط األَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 
ومن ذلك ، أو أن يرسل رسوال: أي ؛[92: األحزاب] {لَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحيًا أَْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل َرُسوالً َأن ُيكَ 

                                                 

   .(7/23)أسرار العربية  )7(

   .(7/339)لبيب مغين ال )3(

 .(754،759ص ) ؛م7595القاهرة  ؛ط جلنة التأليف ؛فيإلبراهيم مصط ؛النحو إحياء :ينظر( 2)
 .(781ص) ؛القاهرة ؛محاسة عبد اللطيف حملمد ؛اإلعرابية( قرينة العالمة 4)
 .(709 )ص( السابق 9)

 



واو( املعية قول ومن شواهد )، فأن أفوز: أي ؛[12: ]النساء {يا ليَتيِن ُكنُت َمَعُهْم َفأَُفوَز فَـْوزًا َعِظيمًا  }قوله تعاىل 
 عار عليك إذا فعلت عظيم ال تنه عن خلق وتأيت مثله :الشاعر

وما يهمنا هنا اهتمام النحاة العرب بالبنية ، باب النداء من األبواب املشهورة يف الدرس النحوي: أسلوب النداءـ 2
ولقد ، األصل يف النداء أن يدخل على االسم: ومن ذلك قوهلم، العميقة عند دراستهم لبعض مسائل هذا الباب

 {َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِّه  }ومن ذلك قوله تعاىل  ؛عرَّض النحاة لدراسة الشواهد اليت يدخل فيها النداء على غري االسمت
 ؛[43: الكهف] {يَا لَْيَتيِن ملَْ ُأْشرِْك ِبَريبِّ َأَحدًا  } ومنه قوله تعاىل، أال يا هؤالء اسجدوا: والتقدير ؛[39: النمل]

ا بات الفىت وهو آمنٌ فيا : ومن ذلك قول الشاعر، يتينيا هؤالء ل: والتقدير  وأصبح قد سدت عليه املطالع رِبَّ
  .وعليه فقد اجتهد النحاة يف تقدير البنية العميقة لكل البىن السطحية السابقة وما مياثلها، فيا هؤالء رِبا: أي 

ن املفعوالت اليت التزم معها حذف يرى النحاة أن االسم املنصوب على االختصاص " م: أسلوب االختصاصـ 4
وحقيقته أنه اسم ، داءـألنه خرب بلفظ الن ؛وهو كالم على خالف مقتضى الظاهر، العامل املنصوب على االختصاص

ويقل كونه ، أنا وحنن(): والغالب على ذلك الضمري كونه ملتكلم حنو، ظاهر معرفة قصد ختصيصه حبكم ضمري قبله
من املنصوب مفعواًل به بفعل واجب اإلضمار باب ": أنه ـ وغريه ـ ويرى السيوطي، (7" )ملخاطب وميتنع كونه لغائب

واللهم ، أنا أفعل كذا أيها الرجل: الواقعة بعد ضمري املتكلم حنو أي() وخيتص بـ أعين() وقدره سيبويه بـ، االختصاص
موضع النداء نصب وال جتري األمساء فيه ألن  ؛فيجيء لفظه على موضع النداء نصباً ، ...، اغفر لنا أيتها العصابة

إنا معشر : وذلك قولك ؛جمراها يف النداء ألهنم مل جيروها على حروف النداء ولكنهم أجروها على ما محل عليه النداء
ألهنم اكتفوا  ؛ولكنه فعل ال يظهر وال يستعمل كما مل يكن ذلك يف النداء، أعين: كأنه قال،  العرب نفعل كذا وكذا

 (. 3)له ولكن ما بعده حممول على أوله"ملخاطب وأهنم ال يريدون أن حيملوا الكالم على أو ا مـبعل
عند  وكانت البنية العميقة مطلبهم، التحذير واإلغراء من األساليب اليت اهتم هبا النحاة وغريهم: التحذير واإلغراءـ 9

وب على املفعول به بإضمار فعل ال يظهر " من املنص: يقول بعضهمكما  التحذيرف .دراستهم ملثل هذه األساليب
مطلقا حنو إياك  إيا وإمنا يلزم إضماره مع، أو ما جري جمراه إيا باب التحذير وهو إلزام املخاطب االحرتاز من مكروه بـ

 : قولك يف التحذير فعل مضمر ال جيوز إظهاره ومن املنصوب بالالزم إضماره إيا والشر فالناصب لـ
رأسك : ومن النصب من التحذير قوهلم، (2لألسد واألسد أن يهلكك ) نفسك أن تتعرض اتق: أي ؛إياك واألسد

 [72: الشمس]{فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل اللَِّه نَاَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها  } تعاىلواحلائط واألسد األسد معناه احذر األسد قال اهلل 
 .احذروا ناقة اهلل أن متسوها بسوء: ومعناه

                                                 

   .(7/383)شرح شذور الذهب و  ؛(3/322)كتاب سيبويه   :( ينظر7)
  .(3/38)ع اهلوامع مه :( ينظر3)
  .(7/12)املفصل و  ؛(3/33)مهع اهلوامع و  ؛(7/82)اجلمل يف النحو  :( ينظر2)

 



" إن قال قائل ما وجه التكرير إذا أرادوا التحذير يف حنو قوهلم ا األسد األسد : ن األنباري بدلوه قائالً ويدلو اب 
إذا و  هلذا إذا كرروا مل جيز إظهار الفعلو  قيل أهنم أرادوا أن جيعلوا أحد االمسني قائما مقام الفعل الذي هو احذر

االمسني قائم مقام الفعل فإن قيل فأي االمسني أوىل بأن يقوم  حذفوا أحد االمسني جاز إظهار الفعل فدل على أن أحد
ا على االسم الثاين ألنه مقام الفعل قيل أوىل االمسني بأن يقوم مقام الفعل هو األول ألن الفعل جيب أن يكون مقدمً 

 (7االسم الذي يقوم مقام الفعل ينبغي أن يكون مقدًما " ) ذلكـمفعول فك
فال ( إيا) حكم التحذير الذي مل يذكر فيهوحكم االسم فيه ، ملخاطب على أمر حممود ليفعلهوهو تنبيه ا: اإلغراء *

 : ومنه قول الشاعر ؛الرمبتقدير  ؛املروءة والنجدة: ه إال يف عطف أو تكرار كقولكيلزم حذف عامل
 كساع إىل اهليجا بغري سالح أخاك أخاك إن من ال أخا له

ب مفعوال به بإضمار فعل واجب اإلضمار باب اإلغراء وهو إلزام املخاطب ويرى السيوطي أنه " من املنصو  
وإمنا جيب اإلضمار يف صورتني إذا عطف أو كرر كقولك األهل والولد وقولك العْهَد ، العكوف على ما حيمد عليه

 ؛ا للتخفيفطلبً : لقي ؟احلروف مقام الفعلو  قال قائل مل أقيم بعض الظروف " إن: ويقول ابن األنباري، (3الَعْهَد )
 (2)."ا للتخفيفعنها طلبً  احلروف أخف من األفعال فاستعملوها بدالً و  ألن األمساء

وعن ، وما يهمنا هنا النوع الثاين، مفسر ملفرد ومفسر لنسبة: التمييز نوعان: أن يرى النحاة العرب: التمييز النسبة ـ1
 : فأربعةلنسبة وأما أقسام التمييز املبني جلهة ا ": ذلك يقول النحاة

فإن  أصله واشتعل شيب الرأس وقوله تعاىل واشتعل الرأس شيبا أن يكون حمواًل عن الفاعل كقول اهلل عز وجل: أحدها
أصله فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه فحول اإلسناد فيهما عن املضاف وهو  طنب لكم عن شيء منه نفسا

 .وهو الرأس وضمري النسوة إليهاملضاف  إىلالثانية الشيب يف اآلية األوىل واألنفس يف اآلية 
عيون األرض وكذا قيل يف  وفجرنا قيل التقدير وفجرنا األرض عيونا أن يكون حموال عن املفعول كقوله تعاىل: الثاين

 غرست األرض شجرا وحنو ذلك 
والواقع بعد ، وما أشجعه رجالً ، أبا أكرم به: حنو التعجبكالواقع بعد ما يفيد   ؛أن يكون حموال عن غريمها: الثالث

هو : وإمنا جاز، مال زيد أكثر مال: خبالف، زيد أكثر ماالً : وشرط نصب هذا كونه فاعاًل معىن حنو ؛اسم التفضيل
فحذف ، ماي أكثر: أصله ؛أنا أكثر منك مااًل (ومن ذلك قوله تعاىل )، لتعذر إضافة أفعل مرتني ؛أكرم الناس رجالً 

 مث، أنا أكثر منك: فارتفع وانفصل وصار ؛املال( وأقيم املضاف إليه وهو ضمري املتكلم مقامهاملضاف وهو )

                                                 

   .(7/795)أسرار العربية  :( ينظر7)
  .(3/31)مهع اهلوامع  :( ينظر3)
   .(7/799)أسرار العربية  :( ينظر2)

 



 .(7وحسبك به ناصًرا " )، هلل دره فارًسا: أن يكون غري حمول كقول العرب: الرابع .جيء باحملذوف متييًزا 
 كيب يف املفردات والرتا  وسائل االنتقال من البنية العميقة إىل السطحية: رابًعا

اعتبار اللغة عماًل " ن أ الراجحي عبده الدكتوريرى كثري من علمائنا ـ كما يروي الدكتور كمال بشر ـ ومنهم  
وكل مجلة جيب أن تدرس من  .جانًبا داخليًّا وآخر خارجيًّا: يعين أن للغة جانبني، والتعبرَي الذايتَّ ، للعقل أو آلًة للفكر

: ". ويستمر قائال وأما الثاين فيعرّب عن شكلها الفيزيقي باعتبارها أصواتًا ملفوظة، كراجلانبني. أما األول فيعرب عن الف
وملا كانت ، " حتت اسم البنية العميقة والبنية السطحيةتشو مسكي"وهذه األفكار هي اليت ظهرت بعد ذلك عند "

ين. وعلينا أن نعرف كيف تتحول هذه فإهنا تعكس أشكال الفكر اإلنسا، البنية العميقة تعرب عن املعىن يف كل اللغات
فإن هذا النحَو ، رغم احنصار مادهتا الصوتية، البنيُة إىل كالم على السطح. وملا كانت اللغة الهنائيًة فيما تُنتج من مجل

 .( 3) يهتم أيًضا بدراسة النظام األساسيِّ الذي تتولد منه قواننُي البنية العميقة قبل حتويلها إىل كالم على السطح"
األوىل( هي األساس الذي تتولد ): ن تشكيل اجلملة يف النحو التوليدي يتضمن منظومتني من القواعدمن املعروف أو 

والثانية( هي املولد التحويلي وهذا ما يعرب عنه باملولد املعنوي الذي مينح اجلملة معناها. )، منه البنية العميقة للجملة
وهذه بدورها يعرب عنها باملولد الصويت الذي مينحها اللفظ. وهكذا فإن ، سطحية الذي ينتقل بالبنية العميقة إىل بنية

املولد  > معىن املولد النحوي ← املولد املعنوي ç البنية العميقة ← األساس]: توليد مجلة كاملة يتضمن املراحل التالية
ظرية أثرت يف املكونات الرتكيبية ويف إن هذه النقالت النو ، [ لفظ ç املولد الصويت ← البنية السطحية← التحويلي

 : عالقتها بالصوت واملعىن. لكن ما ظل على حاله فيها كلها هو
 .لبناء بنيات تركيبية املور فيماتأ( أن هناك مرحلة أوىل يف االشتقاق يقع فيها التأليف بني الكلمات أو ) 
 .ب( وأن هذه البنيات ختضع لعدد من العمليات الرتكيبية املتنوعة) 
وبعضها اآلخر يرسل ، ج( وأن بعض هذه البنيات جيري إرساله إىل الواجهة الصوتية ليتحول إىل متواليات منطوقة) 

إىل الواجهة الداللية لكي يتحول إىل متواليات مفهومة. فالرتكيب باختصار شديد ظل مصدر النظام اللغوي يف 
أو تصفح كثري من املؤلفات النحوية يلحظ القارئ بكل خالل دراستنا لكثري من األبواب النحوية و  .تفاصيله كلها

وقد اهتم النحاة العرب بدراسة  ؛يسر عدة وسائل ميكن للمتكلم أن يتحول هبا من البنية العميقة إىل البنية السطحية
 : ما يليومن ذلك ، هذه الوسائل بصورة جلية

 : ذفــ احل7
َداِخـَل  ِإْسَقـاُط ِصَيٍغ ـ أَْلَفاٍظ ـ: أَْو ُهـوَ  ؛الَعاِمِل َمَع بـََقاِء أَثَرِِه اإلْعَرابِـيّ  قصد به النحاة " َحْذفُ ي: احلَـْذُف اْصِطـالًحا* 

َواِقِف الل َغِويَّةِ 
َ
ا حمذوفٌة تـَْلَعُب َدْورًا يف الرتكيِب يف َحاَليَتّ الذِّْكِر ، التَـرِْكْيِب يف بعِض امل وهذه الصَِّيُغ اليت يـََرى الن َحاُة أهنَّ

                                                 

 .(7/224شرح شذور الذهب ) :( ينظر7)
 . ليت رحب فيها بالدكتور: عبده الراجحي عند انضمامه لعضوية جممع اللغة العربيبة بالقاهرةكمال بشر يف كلمته ا  :الدكتور )3(

 



مُثَّ هي موجودٌة ومُيِْكُن َأْن تكوَن ، وهذه الصَِّيُغ يـُْفتَـَرُض وُجْوُدَها حَنِْويًا ِلَسالَمِة الرتكيِب وتطبيًقا للقواِعدِ ، واإلْسَقاطِ 
ن ُيطلق ومُيِْكُن أ، (3")"ما ال يبقى له أثـٌر يف اللفظِ  .وبعضهم يطلق احلـذف علي(7")يف مواِقَف لَُغِويٍَّة خمتلفةٍ  َمْوُجْوَدةً 

 : ومُيكن القول هنا، ("2علي " حذف العامل وتدع ما عمل فيه علي حاله من اإلعراب)
أنَّ  ابن هشامويري  .ومُيكن تقديره بسهولة ألنَُّه مفهوٌم من السَِّياقِ  ؛إنَّ احملذوَف شبه معروف على الر غم من غيابه 

أو شرطًا ، وذلك بأْن جيد خربًا بدون مبتدأ أو بالعكس، اَعةُ "احلذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصِّنَ 
احلذف  وَيْشرَتُِط الن َحاُة والعلماُء شروطًا لوقوع، (4أو معطوًفا أو معمواًل بدون عامل")، بدون جزاء أو بالعكس

 : وتتلخص فيما يلـي، النحويّ 
أنزل : أي ؛ (9)َماَذا أَنَزَل َرب ُكْم قَاُلوْا َخرْياً  قوله تعايكما يف   ؛وهو كالم يدل علي احملذوف: وجوُد َدلِْيٍل َمَقايـ 7

  .فحذف الفعل للدليل املقاي، خريًا
  .(1)قَاُلوا َسالماً : قوله حنو ؛يـُْفَهُم من سياق الكالم وحال املتكلمنيو : ـ وجوُد دليٍل َحاي3
يت جيب مراعاهتا مع ُكلِّ ما يتصل بالنشاط اللغوي وظواهره وهذا من أهم الشروط ال: ـ وضوُح املعين وأَْمُن اللَّْبسِ 2

  .خلإ والتقدمي والتأخري..كاالختصار واالستغناء واحلذف  ؛املختلفة
ًداـ 4  .ألنَّ احلذَف مناٍف للتأكيد إْذ احلذُف َمْبيِنٌّ على االختصار والتأكيد َمْبيِنٌّ على الطول: أال يكون ُمؤكَّ
ْخَتَصرِ أال يُـَؤدِّي حَ  ـ 9

ُ
 ألنَـُّه اْخِتَصاٌر  ؛ومن مَثَّ مل حُيَْذْف اسُم الِفْعلِ : ْذفُـُه إىل اْخِتَصاِر امل

َا دخلت الكالَم  ؛حذف احلرف ليس بقياسٍ : قال أبو عليأخربنا  : يف احملتسب ابن جينوقال ، للِفْعلِ  ألنَّ احلروَف ِإمنَّ
ْخَتَصِر ِإْجَحاٌف ِبِه حذف)فلو َذَهْبَت حتذفه، ِلَضْرٍب من االختصارِ 

ُ
(. 1ا لكنت خُمَْتِصًرا هلا هي أيًضا واختصاُر امل

ويُريدون باالختصاِر احلـذَف ، أنَّه " َجَرُت َعاَدُة النَّْحِويِّنَي أْن يقولوا حيذف املفعول اختصارًا واقتصارًا ابن هشامويرى 
 .(8أوقعوا هذين الفعلني "): أي ؛كلوا واشربوا: ونه بنحووميثل، لدليٍل وباالْقِتَصـاِر احلـذَف لَغرْيِ َدلِْيلٍ 

وذلك ألنَّ " العرَب قد حذفت اجلملَة واملفرَد  ؛هذا ويشيُع احلذُف ومظاهرُُه يف معظِم أبواِب النَّْحِو العريّب والصرفِ  
ِلْيِف ِعْلِم الَغْيِب يف وإال كان فيه ضرٌب ِمْن َتكْ ، وليس من شيٍء من ذلك إال عن دليٍل عليه، واحلرَف واحلركةَ 

                                                 

  .(751)ص ؛م7514القاهرة  ؛كلية دار العلوم  ؛رسالة ماجستري ؛لعلي أبو املكارم ؛( احلذف والتقدير7(
 .(703/ 2)م؛ 7513لكتب العربية؛ القاهرة دار إحياء امد أبو الفضل إبراهيم؛ حم :تح ؛للزركشي ؛( الربهان يف علوم القرآن3)
  .(309( احلذف والتقدير )ص 2)
   .(3/711( مغين اللبيب )4)
  .(20اآلية ) ،سورة النحل )9(
   .(12اآلية ) ،سورة الفرقان )1(
  .(7/91للسيوطي ) ؛األشباه والنظائر )1(
   .(7/151( مغين اللبيب )8)

 



طَاِلِب االستعمالية7معرفته")
َ
فقد يعرض لبناء اجلملة املنطوقة أن حيذف  ؛(. وتأيت أمهيُة القوِل باحلذف يف أنَّه " أحُد امل

كونة هلذا البناء ـ أو اجلملة املكتوبة ـ وذلك ال يَِتم  إال إذا كان الباقي يف بناء اجلملة بعد ح
ُ
ذفها ُمْغنًيا أحد العناصر امل

(" كما سبق 3ألن هناك قرائُن معنوية أو مقالية تشري إليه) ؛وقد حُيذُف أحُد العناصرِ ، يف الداللة كافًيا يف أداء املعىن
"إنَّ العرَب إذا حذفت من الكلمة حـرفًا ـ أو حذفت الكلمة ُكلََّها ـ راعت حال ما : ابن جينولـذلك يقول ، أن ذكرنا
ألن "حذف ما ُحِذَف من الكلمة يبقي منها بعده مثااًل  ؛(2مما تقبله أمثلتهم أقروه على صورته ") فإْن كان، بقى منه

ويرى املربد أن "واحلذف موجود يف كل  .(4وإقراره على صورته تلك البتة")، مل يكن لك بدٌّ يف االعتزام عليه، مقبوالً 
 .(9)"ما كثر استعماهلم إياه

ْسَلك لطيُف املأخذِ باٌب فهو عندهم " احلذَف يف اللغة؛ اُة والعلماءُ ـوقد امتدح النح
َ
شبيٌه ، يُب األمرِ عج، دقيُق امل

ق ما تكون إذا مل وجتـد أنطـ، أزيُد لإلفادةِ ادِة ـوالصَّْمَت عند اإلف، الذِّْكِر أَْفَصُح من الذكر فإنَّك ترى أنَّ تـَْركَ  بالسِّْحِر؛
 .(1")م ُتنِبْ وأمت ما تكـون بيانًا إذا لـ، تنطق

 وهو أكثُر ِمْن َأْن حُيَْصى يف القرآن، يكثُر احلـذُف يف الل َغِة العربيةِ : (1)* أنْـَواُع احلَـْذفِ 
 وقد يرد كالم، حذف املفردات: واآلخـر، حذف اجلمل: أحدمهاالكرمي "وهو ينقسم قسمني  
وهو الذي حتذف منه اجلمل فإنَُّه ينقسُم إىل  فأما القسم األول، يف بعض املواضـع ويكون ُمشتماًل على القسمني مًعا 

َا على  ؛حذف اجلمل املفيدة اليت تستقل بنفسها كالًما: أحدمها ؛قسمني أيًضا وهذا أحسُن احملذوفاِت مجيعها وأَدهل 
 : احلذف ما يلي ومن (8االختصاِر")

 .خلإ ..ومل أَْبلُ ، يكون: أي ؛ملَْ َيكُ : ـ حذف حرف من الكلمة
 .(5) { َواْسَأِل اْلَقْريََة الَّيِت ُكنَّا ِفيَها } ومنه قوله تعاىل: مة من اجلملةـ حذف الكل

 [.التمس ولو خامتًا من حديد]: قول الرسول الكرمي: ـ حذف اجلملة بأسرها
): ـ حذف أكثر من مجلة  .وال داعي لإلطالة واإلطناب ؛(70والشواهُد على ذلك كثرية ٌ

                                                 

   .(153/ 3( السابق )7)
  .(241)ص  ؛م7583 ؛الكويت ؛ط دار القلم ؛حلماسة عبد اللطيف ؛جلملة العربية( يف بناء ا3)
  .(779/ 2( اخلصائص )2)
   .(772/ 2( السابق )4)
  .(3/741)املقتضب ( 9)
  .( 3/423اخلصائص ) :وينظر ،(741دالئل اإلعجاز )ص (1)
   .(3/323) ؛القاهرة ؛ط هنضة مصر ؛نة و أمحد احلويفبدوي طبا :تح ؛البن األثري ؛واملثل السائر ؛(93 ؛7/97( األشباه )1)
 .(3/11البن األثري ) ؛املثل السائر )8(
 .(83اآلية ) ؛سورة يوسف )5(
 .(7/711) ؛م7519بريوت  ؛دار الكتاب اللبناين 4ط ؛خفاجي :تح ؛للقزويين ؛اإليضاح يف علوم البالغة :ينظر )70(

 



 ادة ـيزِّـ ـ ال3
ولكن فائدهتا يء كلمة يف البنية السطحية للرتكيب من دون أن يكون هلا أثر يف معىن البنية العميقة جم: الزيادة 

: ومن أمناطها عند النحاة العرب( الزيادة واإلقحام)ويسميه اللغويون اجلدد ، يف الرتكيب التوكيل والربط وتقوية املعىن
وذلك  ؛ما جيري على املوضع ال على االسم الذي قبله " هذا باب: وعن ذلك يقول سيبويه، زيادة بعض حروف اجلر

 : يف قول الشاعر كان(زيادة )ه ومن (7" )أخيك وال صاحبكوما زيد ب، ليس زيد ربان وال خبيالً : قولك
 وجرياٍن لنا ـ كانوا ـ كرام  فكيف إذا مررت بدار قومٍ 

( يف الدرس االعرتاضظاهرة وميكننا اعتبار )، إن خالًدا ملؤدبٌ : يف قولنا الالم املزحلقة()ومن ذلك زيادة  
كتكرار   ؛وظاهرة التكرار، يف الدرس النحوي أيًضا اللفظي التوكيدكما ميكن ذلك مع ،  النحوي العريب من هذا القبيل

  ..اخل.؛(احلال تعدد، تعدد املفعول، تعدد اخلرب، تعدد النعت) وكذلك ظاهرة، ال( النافيةإال( أو ))
 لتأخري ـ التقدمي وا2
فإذا جاء الكالم ، واملبتدأ قبل اخلرب، فرتبة الفاعل قبل املفعول ؛نقل لفظ عن رتبته يف نظام اجلملة العربية: وهو 

وقد امتدح النحاة العرب هذه الظاهرة ومنهم عبد القاهر اجلرجاين  .إن فيه تقدميًا وتأخريًا: قيل ؛على عكس ذلك
وال يزال يفرت لك ، بعيد الغاية، واسع التصرف، جم احملاسن، باب كثري الفوائد " هو: الذي يقول عن التقدمي والتأخري

مث تنظر فتجد أن الذي ، ويلطف لديك موقعه، وال تزال ترى شعًرا يروقك مسمعه، لطيفهويفضي بك إىل ، عن بديعه
هنم يقدمون إ": العرب نـيقول سيبويه عو ، (3)راقك ولطفه عندك أن قدم فيه شيًئا وحول اللفظ عن مكان إىل مكان

 .(2وإن كانا مجيًعا يهماهنم ويعنياهنم ") ؛يف كالمهم ما هم ببيانه أعىن
وإما أن يقدم يف الرتبة ، كتقدم املفعول به على فاعله  ؛إما أن يقدم يف الرتبة دون احلكم" : وقسم سيبويه التقدمي قائالً 

  .(4)"يٌد ضربتهز : كما يف قوهلم ؛ال إذا ما ارتفع باالبتداءكتقدمي رتبة املفعول وحكمه يف باب االشتغ  ؛واحلكم مًعا
ألن  ؛فالتقدمي والتأخري ال يصلح يف كل املواضع ؛الضوابطوقد درس النحاة العرب هذه الظاهرة وأوردوا هلا  

وإمنا "، (1" )ألهنا ال تتصرف ؛عوامل األفعال ال جيوز فيها التقدمي والتأخريفمثاًل "، ( 9األصل عدم التقدمي والتأخري)
 .(1")يصلح التقدمي والتأخري إذا كان الكالم موضحا

                                                 

  .(11ـ7/11الكتاب ) :ينظر )7(
  .(22الئل اإلعجاز )صد :ينظر )3(
  .(3/373الكتاب ) )2(
  .(7/19الكتاب ) )4(
  .(2/772واهلمع ) ؛(7/915مغين اللبيب ) :ينظر )9(
  .(3/70املقتضب ) :ينظر )1(
  .(778 ؛2/59واملقتضب ) ؛(7/91الكتاب ) :ينظر )1(

 



 
 ن ـضميـ التَّ 4
َأْو يـُتَـَوسََّع( يف اْسِتْعَماِل َلْفٍظ تـََوس ًعا " أْن يُـَؤدِّي ): للتضمني جمموعٌة من التعريفات أمهها: التَّْضِمنْيُ يف االْصِطـالحِ * 

: وهو عند بعضهم، (7فيُـْعَطي األوُل ُحْكَم الثَِّاين يف التـََّعدِّي والل ُزْوِم")، آخَر ُمَناِسٍب لهجيعله ُمؤديًا َمعىن لفٍظ 
َر الَكِلَمُة تـٌَؤدِّي َمْعىَن الكلمتني")   (.3"ِإْشَراُب َلْفٍظ َمْعيَن َلْفٍظ آخَر وإْعطَاُؤُه ُحْكَمُه لَِتِصيـْ

 (.2ني وذلك أقوى من إعطاِء معىن واحٍد")و"إنَّ الغرَض من التضمني إعطاُء جمموِع معني
" اعلم أنَّ الفعل إذا كان ِبعىن فعل آخر وكان أحدمها يتعدى : حيث يقول ابن جينوعن كيفية وقوع التضمني حيدثنا 

لك إيذانًا بأنَّ هذا الفعل يف معىن ذ، فإنَّ العرب قد تتوسع فُتوقع أحَد احلرفني موقَع صاحبه ؛حبرٍف واآلخر حبرٍف آخر
ْعَتاِد مع ما هو يف معناه ؛اآلخر

ُ
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَسآِئُكْم  وذلك كقوله تعاي ؛فلذلك ِجيَء باحلرِف امل ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
نَّه ملَّا كان لك، رفثت هبا أو مع ها(رفثت املرأة( ولكن تقول )وأنت ال تقول )، (4)( ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ 

إي( مع الرفث إيذانا جئت بـ ) ؛أفضيت إي املرأة: كقولك  ؛أفضيت( بإىلوكنت تعدي )، الرفث هنا يف معىن اإلفضاء
 .(1"ألهنم جيرون الشيء جمرى الشيء إذا شاهبه"): ابن األنباري ن ذلك يقولـوع .(9) وإشعارًا أنه ِبعناه

وذلك أنَّه موضٌع ميلك فيه ، وهذا من أسدِّ وأدمِث مذاهِب العربيةِ " : التضمني قائالً ابن جين وقد امتدح   
 فمن املؤكد أن التضمني جاء لتحسني املعىن  .(1فأخـذه إليه ويصرفه حبسب ما يؤثره عليه")، املعىن عناَن الكالمِ 

ألن االعتماد  ؛دوًرا بارزًاويؤدي فيه املعىن ، ألن التضمني فـي الدرس النحوي ما هو إال دراسة يف املعىن، والعناية به
ولعله ، "إنه وجد يف اللغة من هذا الفن شيًئا كثريًا خياطب به: ابن جينفعن كثرة التضمني يقول ، علي اللفظ املنطوق

فصل يف اللغة لطيف  فإنَـّه، فإذا مر بك فتقبله وأنس به، وقد عرفت طريقه، لو مجع أكثره ال مجيعه جلاء كتابًا ضخًما
 (.8ي األنس هبا")حسن يدعو إ

 اء ــ االستغن 9

                                                 

  .(429 ،3/208اخلصائص ) :( ينظر7)
  .(3/59) ؛هـ7211القاهرة  ؛ط احلليب ؛ة الصبانحاشي :وينظر ،(3/157( مغين اللبيب )3)
  .(72/ 7( األشباه والنظائر )2)
 .(781اآلية ) ،البقرة )4(
  .(3/208( اخلصائص )9)
   .(7/711( اإلنصاف )1)
مغــين اللبيــب  :وينظــر ،(7/93) ؛هـــ7281القـاهرة  ؛اجمللـس األعلــى للشــئون اإلســالمية ط ؛علـي النجــدي ناصــف وآخــرون :تــح ؛البــن جــين ؛( احملتسـب1)
(3 /105).   
  .(3/270( اخلصائص )8) 

 



أو ، عن طريِق َحْذِف بـَْعضِهَا أو تغيري صورهتا ؛"هو استغناُء العرِب بكلمٍة عن كلمٍة أو أكثر: االْسِتْغَناُء اْصِطـالًحا* 
البالغة  ولضرٍب من، وذلك استحسانًا وطلًبا للخفَّة واالختصار، لوجوِد قرينةٍ  ؛االستعانة بكلمة ليست من اشتقاقها

"ويستغنون بالشَّيِء عْن الشَّيِء الذي أصله يف  : عن العرب يف هذا الشأنسيبويه ومن ذلك ما ذكره ، وجتويد املعىن"
"قد ُيستغىن باحلرِف عن احلرِف يف بعِض األحواِل : ابن األنباري ويقول(". 7كالِمِهْم أن ُيستعمل حىتَّ يصرَي ساقطًا)

"قد ُيستغىن ببعض األلفاظ عن بعٍض إذا كان يف املذكور داللٌة على : يف موضٍع آخر ويقول، ("3إذا كان يف معناه)
"ال يُنكُر : ابن جينوعن ذلك يقول  .(4"قد يستغنون بالشيء عمَّا هو يف معناه "): السيوطيويقول .(2احملذوِف")

َرةٌ إال أنَـَّها ، أْن يكوَن يف كالِمِهْم ـ العرب ـ أصوٌل غرُي َمْلُفْوٍظ هِبَا  .( "9وهذا واسٌع يف كالمهم)، مع ذلك ُمَقدَّ
 ؛ويؤكد النحاة علي أن االستغناء من صنع العرب وعن قصد منهم " ألنه ال ُيستنكر االعتداد ِبا مل خيرج إي اللفظ

: ابن جينويقوُل  .( "1وإن مل جَيِْر علي ألسنتهم استعماله )، ألن الدليل إذا قام علي شيء يف حكم امللفوظ به
فيجُب حينئٍذ أن تتأتى لذلك وتالطفه ال أن ، "وذلك أنَّا نرى العرب قد غريت شيًئا من كالمها من صورٍة إي صورةٍ 

املستغىن به( مـع كما ُيشرتط أن يتوافق اللفظ )،  ُيشرتط يف االستغناء السهولة واملالطفة: أي ؛("1ختبطه وتتعسََّفُه)
ت كلمًة من : ابن جينوعن ذلك يقول  .ستغىن عنه( موافًقااملأمثلتهم وصورهم كما كان احملذوف ) " العرب إذا غريَّ

وذلك أنََّك حتتاُج إي أْن تُِنْيَب ، اختارت أن تكون الثانيُة ُمَشاهِبًَة ألصوِل كالمهم وُمْعَتاِد أمثلتهم، صورٍة إي أخرى
ناب ،  ومن ُمشاهبته له أْن يـَُواِفَق أمثلَة القومِ  ؛فأْوىل أحواِل الثاين بالصواب أن ُيشاِبَه األولَ  ؛شيًئا عن شيءٍ 

ُ
كما كان امل

  (".8عنه مثااًل من ُمثلهم أيًضا)
 ، وُيْشتَـَرُط أْن ال يكون االستغناء دون سبٍب أو دافٍع أو دون أن يهدَف إي شيٍء خيدُم اللغةَ  
كما يُؤكد النحاة علي تعم د العرب إحداث ،  عربيةإال كان ضربًا من اإلفساد اللغوي والفوضى اليت ال تقبلهـا اللغة ال و

 سيبويه ما يقصدهوهذا ، ولكن بعده أجود وأبلغ، وُيشرتط أن يكون الكالم بعد االستغناء وقبله جيًدا .هذا االستغناء
باالستغناء  إنَّ العرب قد انتقلت: ( "؛ أي5"لو َحُسَن الكـالم بالذي ال يستغىن عنه حَلُسَن الذي يستغىن عنه ): بقوله

بل أكثر قدرًة علي إيصال املعىن وجتويده ويالحظ أن النحاة قصدوا ، من كالم فصيح إي كالم أفصح وأبلغ وأجود
 .التحويل من البنية العميقة إىل البنية السطحيةوعلى هذا فاالستغناء يعد  وسيلة من ، االستغناء واحلذف

                                                 

 .(3/737) ؛(7/39( الكتاب )7(
 .(18مسألة ) ؛(3/489( اإلنصاف )3)
 .(72مسألة ) ؛(7/52( اإلنصاف )2)
 .(7/18( األشباه والنظائر )4)
   .(7/248( املنصف )9)
  .(3/242( اخلصائص )1)
 .(3/410( السابق )1)
  .(11ـ  11/ 3( اخلصائص )8)
   .(3/387( الكتاب )5)

 



 
 از ـواإلجيـ االختصار 1
َلةِ ": االْصِطـالحِ اإِلجْيَـاُز يف *  ْعيَن " : وقيل، ("7)هـو اجَلْمـُع للمعاين الكثريِة باألْلَفـاِظ الَقِليـْ

َ
اإلجياُز داللُة اللَّْفِظ َعَلي امل

ولذلك يربُط مجهوُر العلماِء وخباصٍة علماَء ، (". وهو ُيشبه كثريًا تعريَف االختصاِر كما مرَّ 3)ِمْن َغرْيِ َأْن يَزِْيَد َعَلْيهِ 
واالختصاُر عندهم مصطلحان لظاهرٍة لَُغِويٍَّة  فاإلجيـازُ ، ويُعد وهنما وجهني لعملٍة واحدةٍ ، بالغِة بني االختصاِر واإلجيازِ ال

وقد ربط كثرٌي من العلماء بني اإلجياز ، وقد اهتمَّ البالغيون العرب بدراسِة ظاهرة اإلجياز يف اللغة العربية، واحدةٍ 
ويـَُعبـُِّر عن  .الطييباإلجياُز واالختصاُر ِبعىن واحٍد كما يُؤخـُذ من املفتاح وَصرََّح به : ىت قيلواالختصار يف أحباثهم ح

فَِإنَـُّهْم كانوا ، " اإلجياُز اعتنت به فصحاُء العرِب وبلغاؤها كثريًا: حيث يقول صاحب خزانة األدبهذا التوجه أيًضا 
أين : فقولك، كأدوات االستفهام والشروط وغري ذلك  ؛عن ألفاٍظ كثريةٍ إذا قصدوا اإلجياز أتوا بألفاظ استغنوا بواحدها 

اِر أم يف املسجد؟ إىل أن تستقري مجيع األماكن: ُمْغٍن عن قولك ؟زيد ُمْغٍن  ؛َمْن يـَُقْم أَُقْم َمَعهُ : وقولك، أزيٌد يف الدَّ
فغالُب كالِم ، ليس فيها زيٌد وال عمرو: ولكُمْغٍن عن ق ؛وما بالدار من أحدٍ ، إْن يـَُقْم َزْيٌد أو عمرو أقم معه: عن

إجياُز َقْصٍر : وهذا النوع على ضربني، وأداِء اَلْمُقْصوِد ِمْن الكالِم بأقلِّ عبارةٍ ، الَعَرِب َمْبيِنٌّ َعَلى اإِلجْيَاِز واالْخِتَصارِ 
اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا أُوِيْ األَْلَباِب َلَعلَُّكْم  َوَلُكْم يف  } وهو كقوله ، اختصاُر األلفاظِ : فإجياُز الَقْصرِ ، وإجياُز َحْذفٍ 

ْخَتَصُر َغـايَـٌة يف اإلجياِز")2) {تـَتـَُّقونَ 
ُ
ْعِجُز امل

ُ
ُز امل  (.4( فهذا اللَّْفُظ الَوِجيـْ

ومجاعة من العلماء  .وغلب مصطلح االختصار يف كالم الن َحـاةِ ، غلب مصطلح اإلجياز يف كالم البالغينيو  
ولذلك قال  ؛اإِلجياز واالختصار فرق َمْنِطِقيٌّ  بـني: ابن سيدهويف هذا الشأن قال  ـالختصاربينهما ـ اإلجياز وافرَّقوا 

جتريد املعىن من غري رعاية للفظ : فاإلجياز، (9"االختصار خاصٌّ حبذف اجلمل فقط خبالف اإلجياز" ): بعضهم 
 (. 1من اللفظ الكثري مع بقاء املعىن ) جتريد اللفظ اليسري: االختصار، و األصل بلفظ يسري

 اع ـتسـ االَّ 1
َياِق يف التـَّرِْكْيِب والَعالقَاِت النَّْحِويَِّة): وهو يعين   ُرْونَُة يف اللَّْفِظ وُمَراَعاُة ُمْقَتَضَياِت السِّ

ُ
وذلك ألنَّ  ؛("1"امل

 .("8)ن هذا ًاألصلخبروجه ع: أي ؛أصٌل مُثَّ يـُتََّسُع فيه"الشَّْيَء َقْد َيُكْوُن له 

                                                 

 .(3/81) ؛م7511 ؛القاهرة ؛ط احلليب ؛عبد السالم هارون :تح ؛للجاحظ ؛( احليوان7)
 .(3/323( املثل السائر )3)
 .(715اآلية ) ؛سورة البقرة )2(
 .(3/314) ؛م7515القاهرة  ؛7ط ؛عبد السالم هارون :تح ؛خزانة األدب للبغدادي :ينظر )4(
 .(91)ص ؛بريوت ؛ط دار الفكر ؛للسيوطي ؛إلتقان يف علوم القرآنا :( ينظر9(
 .(7/717( موصل اإلعراب )1(
 .(78)ص  ؛م7585دار علوم القاهرة  ؛ماجستري ؛ألمحد عطية احملمودي ،( ينظر: االتساع يف الدراسات النحوية1)
 .(7/29( األشباه والنظائر )8)

 



ْحُذْوِف وتـُْعرِبُُه ، االتَِّساَع َضْرٌب من احلذفويرى الن َحاُة أنَّ "
َ
تَـَوسََّع فيه َمَقاَم امل

ُ
إال أنَّ الفرق بينهما أنَّك ال تُِقْيُم امل

َا تُقيم ، لعامل فيه حبالهواالتَِّساُع ا، ويف احلذف حتذف العامل فيه وَتدَُع ما َعَمَل فيه علي َحاِلِه يف اإلعرابِ ، بإعرابه وإمنَّ
َواْسَأِل اْلَقْريََة الَّيِت ُكنَّا } قوله تعاي: فاألول حنو، أو الظرف مقام االسم، فيه مقام املضاف إليه مقام املضاف

 (.7صيد عليه الوحش يف يومني"): واملعين، صيد عليه يومان: والثاين حنو، أهل القرية: واملعين، [83: ]يوسف{ِفيَها
وقد اهتمَّ الن َحاُة هبذه ، (3")اع يف كالمهم أكثر من أن حياط به"االتسحاة علي كثرة االتساع عند العرب فـويؤكد الن 

يف  " باُب استعماِل الفعِل يف اللفِظ ال يف املعىن التَِّساِعِهمْ : يف كتابه بابًا مسَّاهُ  سيبويهفقد َعَقَد ، الظاهرة َلَدي العربِ 
َخاَطِب باملعىن )، ( "2واالختصار) الكالِم واإلجياز

ُ
( 4وُيشرتط أن " يأيت االتَِّساُع علي سَِّعِة الكالِم واإلجياز لعلم امل

َخاَطُب فامهًا للمعىن: أي، "
ُ
َخاَطُب ذلك إال إذا كان هذا التََّجوُِّز أو كثر االختيار ، " ُيْشتَـَرُط أْن يكوَن امل

ُ
وال يـَْفَهُم امل

ْسَتِمِع مًعا وكفاية كل منهما اللغوية: أي ؛يِّ من الُعْرِف الل َغوِ 
ُ
وهذا هو اجلانُب اإلبداعيِّ يف ، من سليقة املُتَكلَِّمِ وامل

(. 1")أنَُّه "مىت ُوِجـَدْت اإلفادُة مُيِْكُن َأْن يـُْوَجَد التََّساُمُح َأْو التـََّرخ ُص أَْو االتَِّساُع الل غَـِوي  : وُخالَصُة الَقْولِ .("9الل َغِة)
 ؛ا االتساعأمَّ : فيه املعاين الثالثة (واسأل القرية اليت كنا فيها)وكذلك قوله سبحانه " : وعن االتساع يقول ابن جين

وكم من قرية : ما مضى أال تراك تقول: وهذا حنو، فألنه استعمل لفظ السؤال مع ما ال يصح يف احلقيقة سؤاله
 .(1")فهذا وحنوه اتساع، شأنكأنت و : كقولك ؛وتقول القرى وتسآلك، مسئولة

  ولـل للمفعـبناء الفعـ 8
 (وقد حتدثنا عنه عند احلديث عن شواهد االهتمام بالبنية العميقة وأمثلتها يف املفردات واجلمل والرتاكيب ) 

  لدْ ــ العَ 5
وواقع يف ، عارفواقع يف امل: وهو على ضربني، حتويل االسم من حالة إىل حالة أخرى مع بقاء املعىن األصلي: وهو 

كعمر وزفر   ؛(فاعل)وذلك يف املذكر وعدله عن  (لْ عَ فُـ ): أحدمها ؛يأيت على وزنني: فالواقع يف املعارف، الصفات
 وذلك يف لغة متيم ، حذام وقطام ورقاش: حنو ؛فاعلة()وذلك يف املؤنث وعدله عن  (فعال): والثاين، وزحل ومجع

  .(8)" خاصة
 : ونتائج ذلك ؛ية العميقةأسباب دراسة البن: خامًسا

                                                 

 .(29/ 7للسيوطي ) هواألشبا ،(3/309( األصول البن السراج )7)
 .(7/29( األشباه والنظائر )3)
 .(9/87القاهرة ) ؛ط مكتبة املتنيب ؛البن يعيش ؛شرح املفصل :وينظر ،(7/708( الكتاب لسيبويه )2)
   .(7/705( الكتاب لسيبويه )4)
  .(81)ص  ؛م7582القاهرة  ؛حلماسة عبد اللطيف ؛( النحو والداللة9)
  .م 7535القاهرة  ،ط املطبعة األزهرية ،(7/51( حاشية اخلضري )1) 
  .(3/441( اخلصائص )1) 
 .(7/274شرح قطر الندى ) :( ينظر8) 

 



 ةِ ـقَ يْـ مِ العَ  ةِ ـيَ نْـ البِ بِ  اةِ ـحَ الن   امِ مَ تِ اهْ  ابُ بَ سْ أَ : أوالً 
 م هِ دِ ـاعِ وَ ـقَ  يقِ بِ طْ تَ بِ  اةِ ـحّ الن   ةُ ايَ نَ ـ عِ 7
اشتهر  الذيويقول ابن مضاء ، لقد بذل النحاة العرب جهوًدا جبارة مشكورة لوضع قواعد النحو العريب 

قد وضعوا صناعة النحو حلفظ ، " إين رأيت النحويني رمحة اهلل عليهم: منهج النحاة يفض األمور بعدائه الشديد لبع
وانتهوا إىل املطلوب ، فبلغوا من ذلك إىل الغاية اليت أموا، وصيانته من التغيري، من اللحن -كالم العرب   - الكالم

كفلت القواعد اليت وضعها النحاة العرب يف جهد ال " ولقد ت: ( ويقول املستشرق األملاين يوهان فك7الذي ابتغوا". )
وتضحية جديرة باإلعجاب ِبعرض اللغة الفصحى وتطويرها يف مجيع مظاهرها من ناحية األصوات ، يعرف الكلل

ن حىتَّ بلغت كتب القواعد األساسية عندهم مستوى م ؛وتركيب اجلمل ومعاين املفردات على صورة شاملة، والصِّيغ
وهو بعض اللغة  ؛ولقد كانت " صناعة النحو تستخرج القواعد من املسموع، (3" )مح بزيادة ملستزيدالكمال ال يس

  .(2وذلك بواسطة القياس") ؛طراد هذه القواعد على ما مل ُيسمعامث يقوم النحاة ب، ال كلها
ا على الفحول وفرضوه، وبعد أن أمت النحاة العرب وضع قواعد النحو العريب "فرضوها على الفصحاء العرب 

 –( وذلك ألن النحاة " جعلوا هذه القواعد 4مث فرضوها يف آخر األمر على أصحاب القراءات". )، من الشعراء
ومن مَثَّ أعملوا فيما خالف قواعدهم حيل ، فكانت يف نظرهم أوىل باالعتبار ممَّا خالفها من املسموع -أحكاما 

 -يالنحو  -ولكنه ، مر هبم أن يفرتضوا وجود تراكيب ال وجود هلا فعال( وقد " يصل األ9).التخرج والتأويل والتعليل"
أو بعبارة أخرى أن النحو ال يعيد صياغة النص املوجود فعاًل إذ ، مدفوع إىل افرتاضهم حبكم التزامه للقواعد النحوية

 .وهو ما نسميه البنية العميقة، (1.!!" ).هو خيلق نصوص ال وجود هلا
فأصبحت بعد زمن تقوم على ، بدايته عملية تقوم " يف مبتدئها على االستقراء والتقعيد ولقد كان النحو يف 

كان الدين ،  وخلف بعد الرعيل األول من رجاهلا خلف وقفوا من النحو موقف املتكلمني من الدين، القاعدة والتطبيق
فجعله النحاة فلسفًة وقضايا ، صفيًّاوكان النحو سهاًل هيًنا و ، مسحا فطريا فجعله املتكلمون فلسفة وقضايا منطقية

ُميِّز للنحو العريب أنه يُعـد  جمهوًدا دراسيًّا لغويًّا، معيارية ومنطقية أيًضا
بقدر ما حتول إىل جمهود  ؛حىت أصبح الطابع امل

ـ يف البحث الفلسفي  (. وأصبحت ظاهرة " طرد األحكام هي إحدى الظواهر الواضحة1فكرى من الطراز األول")

                                                 

  .(80)ص ؛القاهرة ؛دار املعارف 2ط ؛شوقي ضيف :تح ؛البن مضاء ؛على النحاة ( الرد7)
 .(3) ص؛م7597القاهرة  ؛ط دار الكتاب العريب ؛عبد احلليم النجار :ترمجة ؛ليوهان فك ؛العربية( 3)
 .(312)ص ؛م7583القاهرة  ؛ط اهليئة املصرية العامة للكتاب ؛لتمام حسان ؛األصول( 2)
 .(305)ص ؛م7511 ؛القاهرة ؛مكتبة األجنلو املصرية 4ط  ؛إلبراهيم أنيس ؛( من أسرار اللغة4)
 (. 72)ص ؛م7512قاهرة ال ؛ط اهليئة املصرية للكتاب ؛لتمام حسانمعناها مبناها و اللغة العربية  :ينظر( 9)
 . (307لعلي أبو املكارم )ص ؛( احلذف والتقدير1)
 .(710)ص ؛م7598القاهرة  ؛ط مطبعة الرسالة ؛لتمام حسان ؛( اللغة بني املعيارية والوصفية1)

 



(. وعليه فإن" 7إذ أن غاية الفيلسوف هي اختاذ مواقف حمددة وشاملة من مشكالت الفكر والواقع مًعا" )، لنحوي ـوا
، . يكشف عن تأثر النحاة يف أحكامهم التقعيدية والتعليلية مًعا خبصائص احلكم الفلسفي.حتليل األحكام النحوية

واكتفاء بنوع من ، دة من بعض الظواهر إىل ظواهر أخرىوبصفة خاصة ِبا مييز هذا احلكم من طرد األحكام املمت
بصرف النظر عن الوجود ، وإمنا تشيده التصورات الذهنية وحدها، االتسام النظري بينهما ال يعتمد على ركائز يقينية

 .(. وهو ما نسميه البنية السطحية والبنية العميقة3الواقعى" )
 بِ  اةِ ـحَ الن   ةُ ـايَ نَ ـ عِ 3

َ
 ى ـنَ عْ امل

ويف هذا الشأن يقول ابن ، ولقد كان العرب وال يزالون يهتمون باملعىن، النحاة بصورة جلية باملعىن قد اهتمَّ  
وتالحظ أحكامها بالشعر تارة وباخلطب تارة ، " إن العرب كانت كما تعىن بألفاظها فتصلحها وهتذهبا وتراعيها: جين

املعاين أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرًا يف نفوسها " فإن ، أخرى وباألسجاع اليت تلزمها وتتكلف استمرارها
ويؤكد ابن ، (4فاملعىن هو الذي جعل العرب " حتمل على ألفاظها ملعانيها حىت تفسد اإلعراب لصحة املعىن " )، (2)

ه له ومن وأنه إمنا جيء ب، مشيًدا به، " رأيت غلبة املعىن للفظ وكون اللفظ خادًما للمعىن: جين على ذلك قائالً 
بل حبٌث يف معاين الرتاكيب وأسرار ، ولقد فظن النحاة إىل هذا األمر فالنحو " ليس جمرد قاعدة تطبق .(9أجله")

ولذلك فالنحاة "دائًما يسألون حول ، (1وإن كان النحو ينطلق من املباين للوصول إىل املعاين")، حسنها وقوهتا
  .(1التعبري عن املعىن")الوظيفة واملعىن والغرض وفاعلية الرتكيب يف 

ولكن احلكم على ، وعند دراسة النحاة للجملة العربية يرون أن"كل مجلة صحيحة حنوية تُعد مجلة مستقيمة 
: فاألصل أن، (8هذه االستقامة باحلسن والكذب يتعلق باملعىن الذي تفيده عناصر اجلملة عندما ترتابط حنويًا")

والذي جعل النحاة يهتمون بالبنية العميقة  (.5ق الفائدة واملعىن فال مجلة")فإذا مل تتحق، "يوضع الكالم للفائدة
للمفردات والرتاكيب ـ كما ذكرنا ـ أن " األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالئمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها أو 

وِبا ، املعىن قطًبا مهًما يف دراسة اجلملة وبالنسبة للجملة فإنه يُعترب، (70ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ")
 .قام النحاة واعتنوا بدراسة البنية العميقة وحماولة معرفتها ؛أن املعىن كامٌن يف البنية العميقة ومرتبٌط هبا ارتباطًا وثيًقا

                                                 

 .(108م )ص 7511القاهرة  ؛دار العلوم ؛رسالة دكتوراه ؛لعلي أبو املكارم ؛( مناهج البحث عند النحاة7)
 .(105)صابق ( الس3)
  .(7/321اخلصائص ) (2)
  .(3/377السابق ) (4)
  .(7/321اخلصائص ) (9)
  .(245لتمام حسان )ص ؛األصول (1)
  .(44)ص ؛م7512القاهرة  ؛ط دار غريب ؛لفهمي حجازي ؛علم اللغة (1)
  .(12حلماسة عبد اللطيف )ص ؛النحو والداللة (8)
  .(7/12البن السراج ) ؛األصول (5)
  .(28الئل اإلعجاز )صد (70)

 



  ابُ يَ غِ  -2
َ
 المُ ـالكَ  هِ ـيْ فِ  لَ يْ ذي قِ ـال امِ ـقَ امل

تدوينها بصورة منظمة وملموسة وإبان عملية يف  ويلة قبل الشروعكما ذكرنا أن اللغة كانت منطوقة لفرتات ط 
تدوين النصوص بالطبع غاب عن اللغويني والنحاة املقام الذي قيل فيه الكالم وموقف املتكلم واملستمع وهيئتهما 

 التوفيق فلمَّا حدث أن بعض هذه الرتاكيب داخل النصوص تعارض القواعد النحوية جلأ النحاة إىل، وحركتهما...اخل
بني الرتكيب وقواعدهم النحـوية " فالتأويل والتقدير واحلذف واالستتار نتيجة واضحـة من نتائج إمهال العنصر 

، وتغري الوجه، واالنفعال واهلدوء، تقوم فيه احلركة واإلشارة والنظرةالذي  وسلخ اللغة من املوقف، االجتماعي يف اللغة
الفهم يف  وغري ذلك من مالبسات احلديث اللغوي ِبا ال يقوم به الكالم نفسه ،وتضافر القرائن، والنرب والتنغيم

وقد اعتمد النحاة على التأويل والتقدير يف حماولة منهم إلكمال النص ذهنيًا بعد فقدان العنصر االجتماعي ، واإلفهام
 (.7الذي ال يفصل احلدث اللغوي عن موقفه")

 فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أىب اسحق ويونس وعيسى"ائاًل هذا وقد تناول ابن جين هذه املسألة ق 
ومن يف الطبقة والوقت من علماء البلدين ، واخلليل وسيبويه وأبو احلسن وأبو زيد وخلف األمحر واألصمعي، بن عمر

احلضور مـا ال أال تستفيد بتلك املشاهدة وذلك ، وتقصد له من أغراضها، وجوه العرب فيما كانت تتعاطاه من كالمها
حىت لو حلف منهم ، وغوامض ما يف أنفسها، فتضطر إىل مقصود العرب، وال تضبطه الروايات، تؤديه احلكايات

 (.3)"حيضر حاله صادقاً فيه لكان عند نفسه وعند مجيع من، حالف على شيء دلته عليه إشارة ال عبارة
  ةِ ـغَ الل   انِ ـيَ نْـ بُـ  لُ ـاخِ ى دَ ـجِ هَ اللَّ  دُ د  ـعَ التـَّ  – 4
العربية تبعا لتعدد قبائل العرب وكان طبيعًيا أن جيد النحاة والعلماء ما من شأنه أن  لقد تعددت اللجهات 

يدعوهم إىل إعمال فكرهم واللجوء إىل التأويل والتوهم وغري ذلك " فلقد كانت كل قبيلة عربية تتكلم هلجتها اخلاصة 
مث تتكلم القبيلة بعد ذلك هلجتها من اللغة املشرتكة بني ، حدود قبيلتهيف  هبا حني يعاجل الفرد شئون البيئة اليومية

(.ومن اجلدير بالذكر هنا أن 2التخاطب مع القبائل األخرى وحني التأنق األدىب ")يف  الفصحى هيالعرب مجيعًا و 
" هذا باب : بقوله وقد جاء ذلك يف باب ترجم له، لكن( ال لشئ إال لصحة املعىنإال( على معىن)سيبويه حني محل )

ما فيها : وذلك مثل قولك ؛" وهو لغة أهل احلجاز: وقال .(4ألن اآلخر ليس من نوع األول " ) ؛خيتار فيه النصب
وعمل فيه ما قبله  ، ولكن(فحمل على معىن )، وكرهوا أن يبدلوا اآلخر من األول فيصري كأنه من نوعه، أحد إال محاراً 

وكذلك اختلفوا حول عمل ، ولذلك اختلف النحاة حول تقدير البنية العميقة ؛.(..9الدرهم" )يف  كعمل العشرين
 .... اخل.، بعض املفردات داخل البنية السطحية وإعراهبا

                                                 

  .(774)ص ؛م7515القاهرة  ؛ط مكتبة دار العلوم ؛عبد اللطيف مد محاسةحمل ؛( الضرورة الشعرية7)
 .7/348( اخلصائص 3)
  .(40)ص ؛م7599القاهرة  ؛ط األجنلو املصرية ؛تمام حسانل ؛البحث يف اللغة( منهج 2)
 .(3/275) لسيبويه ؛( الكتاب4)
 .نفسهاالصفحة  ؛السابق( 9)

 



  ـل تطورية للغة العربيةود مراحـوج -9
غلب حياة مفرادهتا وبنيتها وتراكيبها " وأيف  ومن املعروف أن اللغة قد مرت ِبراحل تطورية كثرية أثر ذلك 

بطون الكتب القدمية وىف ثنايا النصوص من أمثلة حنوية وشواهد أدبية خارجة عن تلك يف  الظن أن كثريًا مما جنده
مراحلها األوىل قبل أن تتضح" يف  القواعد الىت وضعها النحاة مث التمسوا هلا خترجيًا ما هو إال بقايا من اللغة العربية

، واحلذف والزيادة واإلحلاق، كالقلب املكاين  ؛غة العربية جمموعة من الظواهروأثناء مراحل تطور اللغة حدث لل، (7)
  ... اخل.، والتقدمي والتأخري

 ؛.... وبعد فلقد كانت األسباب السابقة وغريها أسبابًا دفعت النحاة إىل دراسة البنية العميقة والعناية هبا 
  .كلٌّ حسب فكره وطاقته ومذهبه اللغوي،  وحماولة حتديدها

 ة ـة العميقـج االهتمام بالبنيـنتائ: ثانًيا
  لِ ـأويإىل التَّ  وءِ ـجُ الل   ظاهرةُ ( 7) 
وأن النحاة قد أولوا ، هو " صرف الكالم عن ظاهره إىل وجوه خفيه لتقدير وتدبر: االصطالحيف  التأويل 

: ولذلك قال سيبويه، ثنايا اللغةيف  والتأويل كثري، (3لكى يوافق قوانني النحو وأحكامه" ) ؛الكالم وصرفوه عن ظاهره
(. فالتأويل أيًضا " هو حماولة إرجاع النصوص الىت مل 2" وليس شئ مما يضطرون إليه إال وهـم حياولون به وجهاً")

صب ظواهر اللغة املنافية : أو بتعبري آخر هو، تتوفر فيها شروط الصحة حنويًا إىل مواقف تتسم بالسالمة النحوية
فلك محل يف  " تدور هيمؤلفات النحو املختلفة فيف  وإن ظاهرة التأويل تشيع.(4الب هذه القواعد" )قو يف  للقواعد

وميتدح األستاذ على النجدى ناصف التأويل ومظاهره من  .(9النص على ظاهره لتصحيح املعىن أو األصل النحوى")
النص ومكاهنما يف  وهذا عملها، ويل والتقديرودافع عنه دفاعًا شديدًا ويرى أنَّ " حقيقة التأ، حذف وتقدير وخالفه

دفعها ما بقيت اللغة على ما خلقها اهلل يف  وال حيلة ألحد، ضرورة استوجبتها مساحة اللغة وحسن مطاوعتها، منه
ويلجأ النحاة إىل التأويل الذي صنعته أذهاهنم وأفرزته قرائحهم ، (1حمتفظة بسمتها األصيل وخصائصها املتميزة " )

أما إذا كانت لغة طائفة من العرب مل تتكلم إال هبا ، مث جاء شيء خيالف اجلادة فيتأول، كانت اجلادة على شيء"إذا  
يعىن ذلك أن النحاة " قد أوَّلوا الكالم  ؛(8واملقصود باجلادة هنا" قواعد النحاة وليس النطق العرىب")، (1فال تأويل" )

                                                 

  .(14)ص ؛م7588القاهرة  ؛عامل الكتب 1ط  ؛ألمحد خمتار عمر ؛عند العرب اللغوي( البحث 7)
 . (789)ص ؛م7583القاهرة  ؛ط عامل الكتب ؛مد عيدحمل ؛( أصول النحو3)
  .(7/23لسيبويه ) ؛( الكتاب2)
 . (300لعلي أبو املكارم )ص ؛احلذف والتقدير (4)
 .(7/70)؛م7587القاهرة  ؛دار العلوم ؛دكتوراه؛لعبد الفتاح أمحد احلموز ؛رآنالق يف النحويالتأويل  (9)
 . (88)ص ؛م7591القاهرة  ؛ط مكتبة هنضة مصر ؛لعلي النجدي ناصف ؛من قضايا اللغة والنحو (1)
 .(35 ؛19)ص ؛حيدر أباد ؛ط دار املعارف النظامية ؛للسيوطي ؛االقرتاح (1)
 .(789)صعيد مد حمل ؛( أصول النحو العرىب8)

 



(. ويرى د. متام حسان أنَّ " التأويل مل يكن إال ألمرين ال 7وأحكامه" )كي يوافق قوانني النحو   ؛وحرَّفوه عن ظاهره
يف  حرص النحاة على تفسري كل ما مسع: والثاين .عدم صدق القاعدة على بعض ما مسع: األول: ومها، ثالث هلما

ىت أمكن محل أنه م: فراط يف التأويل يقول أبو حيانويف دعوة إىل عدم التطرف واإل (.3ضوء األصول والقواعد")
كان أوىل من محله على ما يشمل الفعل أو على ما خيالف الظاهر مجله"   ؛الشيء على ظاهره أو على قريب من ظاهره

ألن العناية باألمثلة فيه  ؛.. يقلب احلقائق ويباين التفكري العلمي السليم.ويرى د. حممد عيد " أن التأويل، (2)
لتأويل ما أشكل  ؛بل انقلبت إىل نوع من التمرين، ل إىل القاعدة عن طريقهاوالوصو ، وبيان نواحيها، ليست لدراستها

وأما ، على القاعدة... وطابع الدراسة اللغوية يف القرن العشرين خاصة مل يعد يُعىن بغري املادة اللغوية أساسًا للوصف
وهذا ما اشتغلت به املدرسة ، (4ألن مضمونه البحث عن الباطن خلف الظاهر" ) ؛التأويل فإنه يباين ذلك متاماً 

 .وتالميذه تشو مسكيلدى  ؛التحويلية التوليدية يف النصف الثاين من القرن العشرين

  ةِ ـيَّ ابِ رـَ عْ اإلِ  هِ ـجُ وْ األَ  دِ د  ـعَ تَـ  رةُ ـظاه (3)
و لقد نتج عن اهتمام النحاة بدراسة البنية العميقة ـ وأسباب أخرى ـ تعدد أوجه اإلعراب للكلمة الواحدة أ 

ولقد كانت ظاهرة " تعدد اآلراء النحوية يف املسألة ، فتبًعا لتقدير البنية العميقة يتعدد املعىن ويتعدد اإلعراب، اجلملة
بل آراء  -فيقول وهو آمن أن هناك رأيًا أخر  ؛الواحدة واختالف األحكام فيها حىت يستطيع الباحث أن يرى الرأي

فهذه الظاهرة  ؛( وال داعي لإلطالة9)".طالع واجلري وراء هذا النقيضمن غري أن ُيَكلَِّف نفسه مشقَّة اإل -
 (1).هورةمش

 وهم( واللجوء إىل االفرتاض التَّ ظاهرة احلمل على املعىن ) (2)
ْعيَن  

َ
أو هو "محُل ، (1هـو" أْن يُعطي الشيُء حكـَم ما أشبهه يف معناه أو يف لفظه أو فيهما "): احَلْمُل َعَلي امل

، لشبه بني اللفظيني والرتكيبني يف املعين اجملازي ؛ي معين لفٍظ آخَر أو تركيب علي معين علي معين آخـراللفِظ عل
تدل  علي ُمالحظِة اللَّْفِظ أو الرتكيِب اآلخرين ، فيأخذان حكمهما النحويِّ مع ضرورِة وجوِد قرينٍة لفظيٍَّة أو معنويَّةٍ 

وذلك عن طريق  ؛فهو " تفسري ختيلي يضطر إليه النحاة والصرفيون لى التوهماحلمل عأمَّا  .(8ويـُْؤَمُن معها اللبس")

                                                 

 .نفسهاالصفحة  ؛( السابق7)
  .(710لتمام حسان )ص ؛( األصول3)
 .(3/398،201) ؛هـ7402 ؛بريوت ؛دار الفكر 3ط ؛أليب حيان ؛احمليط ( البحر2)
 .(372)صمد عيد حمل( أصول النحو العرىب 4)
 .(11ص) ؛م7511القاهرة  ؛ط دار املعارف ؛عباس حسنل؛ ني القدمي واحلديثب ( اللغة والنحو9)
  .م7511القاهرة  ؛دار العلوم ؛دكتوراه ؛حملمد حسنني صربه ؛تعدد التوجيه اإلعرايب :ينظر التفاصيل (1)
   .(3/114( مغين اللبيب )1)
  .(1)ص ؛م7585القاهرة  ؛دار العلوم ؛ماجستري ؛ألشرف مربوك ؛ظاهرة احلمل علي املعين (8)

 



وحتقيق االنسجام بني ما قد يُظن  من خطأ يف إعراب ألفاظ بعض الرتاكيب العربية  ؛االستعانة باملعىن يف حماولة للتوفيق
  (.7سري جميئها على هذا النظم " )وحماولة تف، د النحوية والصرفيةـوبني القواع، واليت ال ريب يف صحتها ؛الفصيحة

وذلك  ؛فمن الواضح أن احلمل علي املعين يتم بني لفظني بينهما تشابه فنحمل معين الثاين ـ مثاًل ـ علي األول 
ويالحظ أيًضا أن كال اللفظني موجود يف ، (3وذلك "ألهنم جُيرون الشيء جمرى الشيء إذا شاهبه")، لوجود قرينة

وألنَّ العرب "كانت تُعىن ، (2وذلك ألنَّ "محل الشيء يف بعض أحكامه ال خُيرجه عن أصله")، االستعمال اللغوي
باألسجاع اليت تلتزمها ، وُتالحظ أحكامها بالشِّْعِر تارًة وباخلَُطِب تارًة ُأْخَرى، بألفاظها فـَُتْصلحها وهُتذهبا وتُراعيها

فكان العرب حيملون على ، (4وأفخـم قدرًا يف نفوسها")، عليهافإنَّ املعانـي أقـوى عندها وأكرم ، وتتكلف استمرارها
وذلك ألنَّ "ُكلَّ مجلٍة  ؛هلدف الوصول إي سالمة الرتكيب وجتويد املعىن ؛املعىن أو يستغنون عن بعض األلفاظ ببعض

علق باملعين الذي تُفيده ولكنَّ احلكـَم على هذه االستقامـِة باحُلْسِن والكذب يت، صحيحٍة حنويًّا تـَُعد  مجلة مستقيمة
ولكي يتضح لنا األمر نسوق هذا املثال الذي يقول فيه سيبويه حني محُِلت  ( 9عناصر اجلملة عندما ترتابط".)

؛ ألن "هذا باب خُيتار فيه النصب: ان ذلك يف باب يقول فيهوك، لكن( ال لشيء إال لصحة املعىنإال( على معىن ))
وكرهوا أن ، ما فيها أحٌد إال محارًا: وذلك مثل قولك ؛"وهو لغة أهل احلجاز: قولوي ؛اآلخر ليس من النوع األول"

"يستغىن العرب : ( "ويف االختصـار يقـول1ولكن()فحمل على معىن ) ؛يُبدلوا اآلخر من األول فيصري كأنه مـن نوعه
"هو أكثر من أْن : ألنباريابن ا(". ويف هذا الشأن يقول 1أُنادي()أدعو( أو الفعل )إال( عن الفعل )بقوهلم )
  .التوهم( واالفرتاض وغري ذلك مرتبط هبا أيًضافاحلمل على املعىن )، واملعىن مرتبط بالبنية العميقة .(8حُيصى")

  
 رعـل والفـول باألصـظاهرة الق (4)
لغة العربية. اليف  القول باألصل والفرعومن النتائج املهمة اليت نتجت عن حبث النحاة عن البنية العميقة هو  

ونظرية األصل والفرع والقول بالعامل ، اخل أما كذا فهو فرع عليه..، كذا كان يف األصل كذا: فالنحاة عندما يقولون
 وي ـوفلسفة العمل متثالن عماد املنهج النح

                                                 

  .(20)ص ؛هـ 3007القاهرة  ؛ط مكتبة اآلداب ؛كرميلعبد اهلل جاد ال ؛التوهم عند النحاة (7)
   .(7/711(اإلنصاف )3)
   .(7/743( السابق )2)
4 ( 7/321اخلصائص).  
9 (12)ص ؛حلماسة عبد اللطيف ؛النحو والداللة. 
   .(3/275( الكتاب )1) 
 .(3/40) ،(7/731وشرح املفصل ) ،(7/11،18األشباه ) :( وينظر3/275( الكتاب )1)
   .(3/111( اإلنصاف )8)

 



-وابط أهنا "جمموعة من الض يفوبعد فنظرية األصل والفرع تتلخص  .وعليهما تدور جل  مسائل النحو، عند النحاة
 اليت املادة اللغوية ـ مساعًا كانت أم قياًسا أم استصحابًا ـ يفليلتزموا هبا عند النظر  ؛وضعها النحاة اليت -والقواعد

 : قال هبا النحاة اليتومن أمثلة هذه الضوابط ، (7تستعمل الستنباط احلكم" )
 .(2ل )(. الفروع تنحط دائماً عن درجة األصو 3ال يسوى بني األصل والفرع ) -
 .(9(. الفرع دائماً أضعف من األصل )4جيوز أن يثبت لألصل ماال يثبت للفرع) -
مث ال خيرج األصل بذلك عن كونه ، (. قد يستعمل الفرع وإن مل يستعمل األصل1الفرع البد أن يكون فيه األصل) -

ألصل أوىل من تقدير وتقدير ا .(8األصل يتصرف ما ال يتصرف الفرع).(1أصال وال الفرع عن كونه فرًعا)
 .(70احملتاجة إىل العالمات واألصول ال حتتاج إىل عالمة) هي(.الفروع 5الفرع)

 
ومنه .(77الفرع( والعكس()األصل( على املؤنث )ومن ذلك ما نسبه النحاة للعرب من أهنم محلوا املذكر )  

توجيه النحاة يف  أثرت إىل أبعد مدى( كل ذلك كان له ظالل جلية 73" املفرد أصل والثمىن واجلمع فرعان"): قوهلم
بيع( باع( أصلها )قول( و)قال( أصها )فهاهم يقولون أن )، والصرفيني للرتاكيب النحوية والصيغ الصرفية خباصة

فكل ذلك كما يرى ، ْعتَـَوْدنَا(.. إخلاِاْعَتْدنَا( أصلها ))، إوتصل() اتصل( أصلها)و َسْيِود(َسيِّد( أصلها )وكذلك )
ولكننا ال نعدم من يدافع عن ، (72وال دعامة هلا من لغة" )، اء " أصول متومهة ال سند هلا من تاريخبعض العلم

 ، هذا
يف   إال أهنا ذلك مقدرة. وهذا واسع-كالمهم أصول غري ملفوظ هبا   يفينكر أن يكون  " ال: جينحيث يقول ابن  

ويقولون إن أصل : قوم(.).وهم مع ذلك مل يقولوا قط، قوم: قام) أال ترى أهنم قد أمجعوا على أن أصل، كالمهم كثري

                                                 

 .(305)صلتمام حسان  ؛( األصول7)
 .(31)مسألة  7/335 ؛(8) لةأمس 7/10( اإلنصاف 3)
 .(31مسألة ) (7/335) و ؛(33مسألة ) (7/711) ؛( السابق2)
 .(71مسألة ) 7/799( السابق 4)
 .(33مسألة ) 7/711( السابق 9)
 .(38مسألة ) 7/328( السابق 1)
 .(38مسألة ) 7/347( السابق 1)
 .(88مسألة ) 3/171( السابق 8)
 [.35مسألة ] ؛7/41( السابق 5)
 .(391 /7)( األشباه والنظائر 70)
 .(9/51)( شرح املفصل 77)
 .(48)ص( أسرار العربية 73)
 . م7515( القاهرة 39ج/)جملة جممع اللغة العربية  ؛" مفهوم علم الصرف " حبث لكمال بشر :ينظر (72)

 



( ويؤكد كالمه 7فال ينكر أن يكون هنا أصول مقدرة غري ملفوظ هبا()، يقوم( على وجههيُقُوم ومل نرهم قالوا ): يـَُقومْ 
م امللفوظ حكيف  ألن الدليل إذا قام على شئ كان، " ال يستنكر االعتداء ِبا مل خيرج إىل اللفظ: مكان آخر قائالً  يف

ما هو إىل  ؛أو أراد كذا، أنه قصد هبا كذا: (. إذن كل ما قال به النحاة3به وإن مل جير على ألسنتهم استعماله..." )
وأرادوا أن يرتمسوا خطاها وفرضوا ذلك على غريهم من العرب ، وضعوها اليتحماولة شاقة للرجوع إىل األصول 

أو تأويل  هو على تقدير كذا( )قياسه كذا( أو )أصله كذا( أو )" ): حيث قول النحاة العرب، ومسموعاهتم....إخل
 .أي البنية العميقة (؛2إال رجـوع إىل األصـل أو البنية األساسية" )و  كذا(.. مـا

  رْ ـيدِ ـقْ إىل التـَّ  وءِ ـجظاهرة الل   (9)
فهو ، ت أخرى غري العاملوال يقتصر األمر على ذلك بل يتناول حمذوفا، وهو " حماولة معرفة العامل احملذوف 

العامل واملعمول معًا أو هو افرتاض صياغة املفردات أو  يوكذلك حذف اجلملة بأسرها أ، يتناول حذف املعمول
التوهم والتقدير فكالمها يف  (. ويلعب الذهن والتفكري دوراً فعاالً 4اجلمل أو سبكها هبدف تصحيح احلركة اإلعرابية" )

أو معرفة احملذوف  -بالنسبة للتوهم والتقدير-معرفة احملذوف سواء أكان العامل ، ة تقديريقوم على االفرتاض وحماول
العبارة يف  عدة أوجه -يتيح-الذي  والتقدير كما سبق ذكره" قائم على االجتهاد، غري العامل بالنسبة للتقدير

( و"التدبر والتفسري والتقدير 9ية للنص")ألن لكل وجه تأويال خمتلفاً حىت ولو كان ذلك خمالفاً للصورة األصل، الواحدة
خاصة أن جمال عملها هو اجلانب اخلفي غري الظاهر ، من األمور اليت حتتاج يف عملها إىل إعمال الفكر والعقل هيو 

وإن مل يغري ذلك طريقة نطقه شيئاً  ؛و" التقدير صراع من وراء النص حملاولة إخضاعه لقاعدة ما، (1من األشياء" )
 (1).ألنه قائم على االجتهاد الشخصي والرباعة الذاتية البعيدين عن اللغة" ؛فت اجتاهاته ومناحيهوقد اختل

يف  وحني ال يظهر اإلعراب على آخر املعرب يقدر إما للتعذر كما، يهو ما يقابل اللفظ: اإلعراب التقديري* 
 ؛اإلعراب التقديري لدى النحاة العرب كثريةواألبواب اليت يرد فيها ، (8املنقوص )يف  املقصور وإما لالستثقال كما
 : ومن ذلك ؛والصرف تشيع بني ثنايا النحو العريب

: زيداً( سؤاال ملن قال قوله )منيف  يوىف احملك، املضاف إىل )ياء املتكلم(يف  كما،  ما تقدر فيه احلركات كلها -
لف منع من ظهورها التعذر حنو )الفىت يتصور فيه حركات مقدرة على األالذي  ومن ذلك املقصور .ضربت زيداً 

                                                 

 .(7/248)ن جىن الب ؛( املنصف7)
 .(3/242البن جين ) ؛( اخلصائص3)
 ؛دار العلـوم ؛شرف مربوكأل ؛" الدراسات الصرفية يفظاهرة األصل والفرع "دكتوراه رسالة  :وملزيد من التفصيل ينظر ؛(701)صبناء اجلملة العربية  يف (2)

 .م7554سنة  القاهرة
 .وما بعدها (414)صالنحاة العربمناهج البحث عند  :ينظرو  ؛(309 )ص( احلذف والتقدير4)
 .(7/72) اخلصائص (9)
 .(77)ص ؛م7552القاهرة  ؛دار العلوم ؛ماجستري ؛لكمال سعد ؛بنية الكلمة يف( احلذف والتقدير 1)
 .هـ7271القاهرة  ؛ط بوالق ؛تعليق األعلم الشنتمرى (7/410)( حتصيل عن الذهب هبامش الكتاب 1)
 .(7/71) ؛بريوت ؛الكتب العلمية ط دار ؛للرضى ؛( شرح الكافية8)

 



 حنو)القاضى(.يف  نتصور فيه احلركات مقدرة على الياء من ظهورها الثقلالذي  اخل (. ومن ذلك املنقوص ومصطفى..
 حنو)تأبط شراً(.يف  ومن ذلك تصورنا حلركات مقدرة على آخر اجلملة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركات احلكاية

كل هذه التصورات هتدف إىل أن تنسجم القاعدة مع نفسها ومع املسموع "أن  ـ رمحه اهلل ـ الطويل د.سيد رزقويرى 
ولعل الذي جيعلنا نربط بني اإلعراب التقديري وحبث النحاة ، (7وهو لون من التصور قريب من التوهم")، عن العرب

وأثر ، فكري الفلسفي على الدراسات النحويةمظهر من مظاهر غلبة الت"عن البنية العميقة هو أن اإلعراب التقديرى 
فكان منها األجوف والناقص ، كيفيات( خاصةفاألفعال تقع عندهم على )، الكيف واملكان(من آثار التطبيق ملقولة )

املكانية( بوضوح فيما أمساه النحاة صرف الكيف( فكانت األلف اللينة وقد ظهرت )وحىت احلروف نسبوا إليها )
الذي خيضع ، لذلك مسى باإلعراب التقديري، وإن مل يوجد قدَّروه، (3بد لإلعراب من مكان")اإلعراب وأنه ال

 .للتصور الشخصي النابع من عقل النحاة ال من العرب أصحاب اللغة
ولكنها ملحوظة يف ، حمل أخرى غري ظاهرة ؛وهو أن يكون للكلمة حالة لفظية ظاهرة غالًبا: اإلعراب احمللي* 

ومجيع ، ..اخل.، وأحد عشر، بعلبك: حنو ؛املركب املزجي: ويدخل حتت هذا اإلعراب، عدم ظهورهااإلعراب برغم 
: حنو، .. اخل وبعض األفعال املبنية.، والضمائر، واألمساء املوصولة، أمساء اإلشارة: أنواع املبنيات من األمساء حنو

جلمل كاليت تقع خربًا أو صفة أو حااًل أو اجلمل وبعض ا، فإنه مبين يف حمل جزم ؛املاضي الواقع فعل شرط أو جوابه
 ... اخل.، احملكية

****************** 
 
 
 
  
 

                                                 

 .(85)ص  ؛سيد رزق الطويل :للدكتور ؛" ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والتصريفية":ينظر( 7)
 .(30لتمام حسان )ص ؛مناهج البحث يف اللغة( 3)

 



  وأهم نتائج الدراسة ـةامتـاخل
والصالة والسالم ، وباإلميان به وبقدرته ُتشحذ العزائم واهلمم، وبعونه ُتدفع النِّقـم ؛احلمد هلل الذي بفضله تتم النِّعـم

وأستغفر اهلل العظيم من كل ، والرمحة املهداة إىل كل األمم، خري العرب والعجمحممد وشفيعنا  على سيدنا وحبيبنا
 .... وبعد.، الذنوب واللَّمم

ويف هذه الدراسة عرضنا ، فقد وفقنا اهلل تعاىل لدراسة هذا املوضوع " البنية العميقة ومكانتها لدى النحاة العرب"
وتالميذه يف الغرب  تشو مسكي فأشرنا إىل بعض ما قاله، علماء الغرب والعرب ألمهية دراسة البنية العميقة لدى

وعرضت الدراسة لتعريف ، ودورهم يف هذا املضمار اللغوي املهم ؛مث أردنا أن نتحقق من معرفة النحاة العرب، والشرق
مظاهر اهتمام النحاة العرب  مث وقفت الدراسة على بعض، البنية السطحية والبنية العميقة وقدَّمت بعض السمات هلما

كما ذكرت الدراسة بعض الشواهد اليت نرى أهنا تؤكد أمهية ،  بالبنية العميقة يف تراثهم النحوي خالل كتبهم ودراساهتم
مث عرضت  .لبعض املسائل واألبواب النحوية والصرفية متثياًل ال حصًرا توعرض، البنية العميقة لدى النحاة العرب

كما عرضت ألهم النتائج اليت ترتبت على ذلك ،  هتمام النحاة بالبحث عن البنية العميقة ودراستهاالدراسة ألسباب ا
 : وميكننا أن نلخص أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فيما يلي .يف الدرس اللغوي بعامة والنحوي خباصة

 
 .دراستهاو أمهيتها غريهم يف االهتمام بالبنية العميقة و سبق النحاة العرب : أوالً 
وكذلك احرتامهم لسمات اللغات البشرية األخرى وأمهيتها ، حرص النحاة العرب على االهتمام بلغتهم العربية: ثانًيا

 .لدى أهلها
 .اللغوية ل النحاة العرب قبل غريهم إىل أن لغات البشر يف معظمها تتشابه يف العديد من الظواهر واملسائلتوصَّ : ثالثًا
وأكدوا على ، وا بني اإلعراب والبنية السطحيةكما ربط،  ة العرب إىل الربط بني املعىن والبنية العميقةفطن النحا: رابًعا

 .أن اإلعراب فرع املعىن
، والتقدمي والتأخري، ذفـكاحل  ؛ة إىل البنية السطحيةـدرس النحاة العرب الوسائل اليت تتحول هبا البنية العميق: خامًسا
  .ليني الغربينييبقوا غريهم من التحو وهم بذلك س، اخل..والزيادة

 
تشو ... وبعد فيمكننا الوقوف على كثري من النتائج األخرى اليت تثبت سبق النحاة العرب لغريهم كدوسوسري و 

    .درس اللغويـبل تثبت تفوقهم دون مبالغة يف ال ؛وغريمها مسكي
 
 

 



 
 املصادر واملراجـع مُ ـأه

 : القرآن الكرمي: * أوالً 
 : املطبوعات: ًيا* ثان

 .بريوت، ط دار الفكر، للسيوطي، ـ اإلتقان يف علوم القرآن7
 .م7595القاهرة ، ط جلنة التأليف، إلبراهيم مصطفى ؛ـ إحياء النحو3
  .م7559، بريوت، ط دار اجليل، فخر صاحل قدارة: تح، لألنباري ؛ـ أسرار العربية2
  م.7581بريوت ، دار الكتاب العريب، 3ط، فايز ترحيىن: تح، للسيوطي ؛ـ األشباه والنظائر4
 .م7583القاهرة ، ط اهليئة املصرية العامة للكتاب، لتمام حسان ؛ـ األصول9
 .م7583القاهرة ، ط عامل الكتب، حملمد عيد ؛ـ أصول النحو1
 .م7588بريوت ، مؤسسة الرسالة2ط، عبد احلسني الفتلي: تح ـ األصول يف النحو؛البن السراج1
 .م7588، بريوت، عامل الكتب، 2ط، للنحاس ؛ب القرآنـ إعرا8
 .حيدر أباد، ط دار املعارف النظامية، للسيوطي ؛ـ االقرتاح5

 .دمشق، ط دار الفكر، حممد حميي الدين عبد احلميد: تح، البن األنباري ؛ـ اإلنصاف70
  .م7515ريوتب، دار اجليل 9ط ، حميي الدين عبد احلميد: تح، البن هشام ؛ـ أوضح املسالك77
 م.7519بريوت ، دار الكتاب اللبناين 4ط، خفاجي: تح، للقزويين ؛ـ اإليضاح يف علوم البالغة73
 .م7588القاهرة ، عامل الكتب 1ط ، ألمحد خمتار عمر ؛ـ البحث اللغوى عند العرب72
 .هـ7402، بريوت، دار الفكر 3ط، أليب حيان ؛ـ البحر احمليط74
 .م7513القاهرة ، دار إحياء الكتب 7ط، حممد أبو الفضل: حت، للزركشي ؛ـ الربهان79
 .هـ7271القاهرة ، ط بوالق، هبامش كتاب سيبويه، لألعلم الشنتمرى ؛ـ حتصيل عن الذهب71

 .هـ 3007القاهرة ، ط مكتبة اآلداب، لعبد اهلل جاد الكرمي ؛ـ التوهم عند النحاة71
 .م 7559، 9ط، فحر الدين قباوة: تح، يللخليل بن أمحد الفراهيد ؛ـ اجلمل يف النحو78
 .م 7535القاهرة ، ط املطبعة األزهرية، ـ حاشية اخلضري75
 .هـ7211القاهرة ، ط احلليب ؛ـ حاشية الصبان30

 



  .عمان، ط دار الفكر، إبراهيم السامرائي: تح، للرماين ؛دودــ احل37
 .م7511، هرةالقا، ط احلليب، عبد السالم هارون: تح، للجاحظ ؛ـ احليوان33
 .م7515القاهرة ، 7ط، عبد السالم هارون: تح، لعبد القادر للبغدادي ؛ـ خزانة األدب32
 .بريوت، ط عامل الكتب، حممد علي النجار: تح، البن جين ؛ـ اخلصائص34
 .م7583، الرياض، دار العلوم: ط، حملمد علي اخلوي، ـ دراسات لغوية39
 .القاهرة، مكتبة اآلداب: ط، لعبد اهلل أمحد جاد الكرمي، ـ الدرس النحوي يف القرن العشرين31
، حممد رشيد رضا: وتح، م7511القاهرة ، حممد عبد املنعم خفاجي: تح، لعبد القاهر اجلرجاين ؛ـ دالئل اإلعجاز31

 .م7518بريوت ، ط دار املعرفة
 .القاهرة، دار املعارف 2ط، شوقي ضيف: تح، البن مضاء ؛على النحاة ـ الرد38
 .م7589دمشق ، ط دار القلم، حسن هنداوي: تح، البن جين ؛ـ سر صناعة اإلعراب35
 .م7589 دمشق، ط دار الفكر، لدين عبد احلميدحميي ا: تح، ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك20
 .القاهرة، ط مكتبة املتنيب، البن يعيش ؛ـ شرح املفصل27
 .م7584دمشق ، ط الشركة املتحدة، دقرلغين العبد ا: تح، البن هشام ؛ـ شرح شذور الذهب23
  .هـ7282القاهرة ، 77ط، مد حميي الدين عبد احلميدحم: تح، البن هشام ؛ـ شرح قطر الندى22
 .م7515القاهرة ، ط مكتبة دار العلوم، حملمد محاسة عبد اللطيف ؛ـ الضرورة الشعرية24
 .م7597القاهرة ، ط دار الكتاب العريب، عبد احلليم النجار: ترمجة، ليوهان فك ؛ـ العربية29
 .م7512القاهرة ، ط دار غريب، لفهمي حجازي ؛ـ علم اللغة21
 .م3009، (278العدد )، سلسلة عامل املعرفة، لنبيل علي ؛ـ الفجوة الرقمية21
 .م7583، الكويت، ط دار القلم، حلماسة عبد اللطيف ؛ـ يف بناء اجلملة العربية28
 .القاهرة، حملمد محاسة عبد اللطيف ؛إلعرابيةـ قرينة العالمة ا25
 .بريوت، ط دار اجليل، عبد السالم هارون: تح، ـ كتاب سيبويه40
  .م7559دمشق ، ط دار الفكر، عبد اإلله النبهان: تح، للعكربي ؛ـ اللباب47
 .بريوت، ط دار صادر، البن منظور ؛ـ لسان العرب43
 .م7512القاهرة ، ط اهليئة املصرية العامة للكتاب، ام حسانلتم ؛ـ اللغة العربية مبناها ومعناها42

 



 .م7598القاهرة ، ط مطبعة الرسالة، لتمام حسان ؛ـ اللغة بني املعيارية والوصفية44
 .م7511القاهرة ، ط دار املعارف، لعباس حسن ؛ـ اللغة والنحو بني القدمي واحلديث49
 .هـ7281القاهرة ، األعلى للشئون اإلسالمية جمللسا، علي النجدي: تح، ـ احملتسب البن جين41
 .م7559بريوت ، ط مكتبة لبنان، حممود خاطر: تح، للرازي ؛ـ خمتار الصحاح41
 .م3007الكويت ، ط عامل املعرفة، لعبد العزيز محودة ؛ـ املرايا املقعرة48
  .م7553بريوت، دار الشرق العريب، حممد خري احللواين: تح، مسائل خالفية يف النحو للعكربيـ 45
 .بريوت، ط املكتبة العلمية، للفيومي ؛ـ املصباح املنري90
  .م7589 دمشق، دار الفكر 1ط، محد اهللمازن املبارك وحممد : تح، البن هشامـ مغين اللبيب 97
  .بريوت، ط عامل الكتب، حممد عبد اخلالق عضيمة: تح، للمربد ؛ـ املقتضب93
 .م7511، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية 4ط ، أنيسإلبراهيم ، ـ من أسرار اللغة92
 .م7591القاهرة ، ط مكتبة هنضة مصر، لعلي النجدي ناصف ؛ـ من قضايا اللغة والنحو94
  .عمان، ط دار الفكر، إبراهيم السامرائي: تح، للرماين ؛ـ منازل احلروف99
 .هـ7215القاهرة ، حلليبط ا، إبراهيم مصطفى وعبد اهلل أمني: تح، البن جين ؛ـ املنصف91
  .م7551بريوت ، عبد الكرمي جماهد: تح، خلالد األزهريـ موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب 91
 .م7582القاهرة ، حلماسة عبد اللطيف ؛ـ النحو والداللة98
 .القاهرة، ط املكتبة التوفيقية، عبد احلميد هنداوي: تح، للسيوطي ؛ـ مهع اهلوامع95

 : ئل واملخطوطاتالرسا: * ثالثًا
 .م7585القاهرة ، دار العلوم، ماجستري، موديألمحد عطية احمل، ـ االتساع يف الدراسات النحوية7
 .م7587القاهرة ، دار العلوم، دكتوراه، لعبد الفتاح أمحد احلموز ؛ـ التأويل النحوي يف القرآن3
 .م7511القاهرة ، ومدار العل، دكتوراه، حملمد حسنني صربه ؛ـ تعدد التوجيه اإلعرايب2
 .م7552القاهرة ، دار العلوم، ماجستري، لكمال سعد ؛بنية الكلمةيف  ـ احلذف والتقدير4
 .م7514القاهرة ، كلية دار العلوم،  رسالة ماجستري، لعلي أبو املكارم ؛ـ احلذف والتقدير9
 م.7554رة سنة القاه، دار العلوم، ألشرف مربوك ؛الدراسات الصرفيةيف  ـ ظاهرة األصل والفرع1
 .م7585القاهرة ، دار العلوم، ماجستري، ألشرف مربوك ؛ـ ظاهرة احلمل علي املعين1

 



 .م 7580القاهرة  دار علوم، دكتوراه لطه اجلندي، ـ ظاهرة املطابقة النحوية يف ضوء االستعمال القرآين8
 .م7511القاهرة ، دار العلوم، رسالة دكتوراه، لعلي أبو املكارم ؛ـ مناهج البحث عند النحاة5

 : الدوريات: * رابًعا
حبث منشور ِبجلة كلية اللغة العربية ، سيد رزق الطويل: للدكتور ؛ـ ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والتصريفية"7

 .م7582سنة ، العدد األول، رامعة أم القرى
 .م7515لقاهرة ( ا39ج/جملة جممع اللغة العربية )، ـ مفهوم علم الصرف " حبث لكمال بشر3
جملة كلية دار ، حبث منشور يف العدد احلادي والثالثني، لعبد اهلل جاد الكرمي، ـ املنهج التحويلي يف النحو العريب2

 .م3004، القاهرة، العلوم
 

 متت بعون اهلل وتوفيقه
 
 

 


